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XLNT Xử lý nước thải 
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CHƢƠNG I 

 THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Thông tin chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH TM – DV - XNK Tâm Sông Việt. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 1705, tỉnh lộ 941, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện: Ông Trần Trung Ngươn. 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0296 3949 769 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 16016110932 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 05/ 12/ 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 5 

ngày 17/04/2019. 

2. Thông tin về cơ  sở 

- Tên cơ sở: KHO BẢO QUẢN, NHÀ MÁY SẤY CÁM & SẢN XUẤT 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI – THỦY SẢN TÂM SÔNG VIỆT. 

- Địa điểm cơ sở: Số 1705, tỉnh lộ 941, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 521021000412 do Ủy ban Nhân dân tỉnh An 

Giang cấp chứng nhận lần đầu ngày 15/02/2012; Giấy chứng nhận đầu tư cấp 

thay đổi lần thứ 5 ngày 02/05/2018, số 7750010704 do Ủy ban Nhân dân tỉnh 

An Giang cấp. 

- Cơ sở đã được Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh An Giang cấp 

giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, giấy chứng nhận số 

61/TĐ-PCCC (PC66) ngày 06/11/2012. 

- Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau: 

+ Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 19/03/2014 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư Nhà máy sấy và ép viên cám Tâm Sông Việt.  

+ Quyết định số 744/QĐ-STNMT ngày 04/06/2019 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang cấp về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 

19/3/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Theo giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7750010704 do Sở Kế hoạch 

Đầu tư tỉnh An Giang cấp thay đổi lần 5 ngày 02/5/2018, cơ sở có tổng vốn đầu 

tư là 29.443.867.000 (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, 

tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), thuộc nhóm C phân loại theo tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công nhóm dự án công nghiệp có tổng vốn đầu tư 

dưới 60 tỷ đồng (theo khoản 3, điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14). 

- Căn cứ khoản 2 điều 39 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020, cơ sở thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép môi trường. Căn cứ điểm c, khoản 3, điều 41 Luật bảo 

vệ môi trường số 72/2020, cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 

Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, do đó 

cơ sở thuộc trường hợp phải có Giấy phép môi trường do UBND tỉnh cấp. Cơ sở 

đã đi vào hoạt động từ năm 2015, vì vậy Công ty TNHH TM-DV-XNK Tâm 

Sông Việt thực hiện hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ 

lục X ban hành kèm theo 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 trình Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang xem xét thẩm định và cấp giấy phép 

môi trường cho cơ sở. 

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

 3.1. Công suất hoạt động của cơ sở. 

- Theo Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 19/3/2014 về việc phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Nhà máy sấy và ép viên cám 

Tâm Sông Việt, công suất của cơ sở như sau: 

+ 01 dây chuyền sấy cám công suất 160 tấn nguyên liệu/ngày (tương đương 

34.560 tấn thành phẩm/ năm). 

+ 01 dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản công suất 48 tấn nguyên 

liệu/ ngày (tương đương 14.112 tấn thành phẩm/ năm). 

+ Tổng diện tích sử dụng đất là : 27. 501,5 m
2
. 

- Năm 2012, cơ sở đầu tư lắp đặt dây chuyền sấy cám nhưng do hoạt động 

không hiệu quả nên đã ngưng hoạt động. Đầu năm 2013, chủ cơ sở lắp đặt dây 

chuyền sản xuất thức ăn thủy sản và hoạt động vào cuối năm 2013, công đoạn 

sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được lắp đặt bổ sung năm 2015, 

hiện trạng đang hoạt động.  

- Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 7750010704 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 

05/02/2018, cơ sở có diện tích sử dụng đất là 30.334,1 m
2
, quy mô và công suất 

của hiện tại cơ sở như sau: 
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Bảng 1.1: Quy mô và công suất của cơ sở 

TT Quy mô và công suất ĐVT 
Theo nội dung ĐTM 

đƣợc phê duyệt 

Thực tế tại 

cơ sở 

1 Tổng diện tích m
2
 27.501,5 30.334,1 

2 
Ao nuôi thử nghiệm 

(diện tích mặt nước) 
m

2
 0 2.025 

3 Công suất sản xuất    

3.1 Cám sấy 
Tấn sản 

phẩm/ năm 
34.560 

0 

3.2 Thức ăn chăn nuôi 
Tấn sản 

phẩm/ năm 
14.112 

14.112 

+ 
Thức ăn chăn nuôi 

thủy sản 

Tấn sản 

phẩm/ năm 
14.112 

7.112 

+ 
Thức ăn chăn nuôi gia 

súc, gia cầm. 

Tấn sản 

phẩm/ năm 
0 

7.000 

3.3 Cá tra  Tấn/ năm 0 103,27 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2022) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở. 

3.2.1.  Quy trình nuôi thủy sản cá tra tại ao thử nghiệm. 

 

Giai đoạn 1: 

Chuẩn bị ao 

 

 

 

Giai đoạn 2: 

Thả giống, 

chăm sóc 

và quản lý 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 3: 

Thu hoạch 

  

Hình 1.1: Quy trình nuôi thủy sản cá tra của cơ sở tại ao nuôi thử nghiệm 

 Thuyết minh quy trình 

 Giai đoạn 1: Chuẩn bị ao nuôi 

Tháo cạn nước, nạo vét bùn đáy ao, lấp hết hang hốc, lỗ mọi, bón vôi khử độc 

và phơi ao khoảng từ 3 –5 ngày ngày để ao nghỉ. Sau đó, gia cố bờ bao và bơm 

Chuẩn bị ao  

Cấp nước vào ao 

Thả cá giống 

Chăm sóc và quản lý    

Thu hoạch và vận chuyển 

- Chất thải rắn sản xuất 

- Nước thải nuôi cá 

- Bón vôi khử trùng 

- Vệ sinh ao 
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nước vào ao qua cống có chắn lưới để ngăn cá dữ và dịch hại vào trong ao, độ 

sâu mực nước ban đầu trong ao vào khoảng 1m– 1,5m, cấp nước từ từ cho đến 

khi mực nước trong ao đạt khoảng 2m - 2,3m (độ sâu ao 2,5m). 

 Giai đoạn 2: Chọn giống và cách thả cá 

Cá giống được chọn từ những trung tâm cá giống hoặc cơ sở khác có uy tín. 

Giống được kiểm tra kỹ từ trại ương giống, đảm bảo giống khỏe mạnh: màu 

sáng, hình dạng bình thường, bơi lội bình thường, hoạt động mạnh mẽ,....Trước 

khi thả cá, ngâm túi chứa cá trong ao khoảng 20 phút để cá làm quen với nhiệt 

độ môi trường tránh sốc nhiệt, sau đó mở túi để cá tự bơi ra tự nhiên đến khi còn 

1/3 thì dốc túi cho số cá còn lại ra hết. Mật độ trung bình 20 - 40 con/m
2
. 

 Chăm sóc và quản lý 

* Chế độ cho ăn: Cho cá ăn mỗi ngày hai lần, khi cho ăn cần theo dõi tốc độ 

cá ăn để tránh dư thừa thức ăn gây lãng phí thức ăn và gây ô nhiễm nguồn nước. 

Lượng thức ăn được điều chỉnh dựa trên điều kiện thời tiết và tình trạng sức 

khỏe của đàn cá trong ao. 

* Chế độ thay nƣớc: chế độ thay nước trung bình 02 ngày/ lần, lưu lượng 

thay nước trung bình 10% - 15% thể tích ao nuôi, xả nước từ ao nuôi thử nghiệm 

vào ao xử lý, nguồn nước được lấy từ Kênh Mặc Cần Dưng cấp vào ao nuôi. 

* Bơm bùn đáy ao: Để tạo môi trường nước sạch cho cá phát triển tốt, cuối 

vụ nuôi thực hiện bơm vét bùn đáy ao 01 lần và phơi ao. Bùn được dùng để gia 

cố đê kè, sang lấp các vị trí trũng thấp và cho một số hộ dân có nhu cầu sử dụng 

để trồng hoa màu. 

* Quản lý trong quá trình nuôi:  

Vào mỗi buổi sáng, nhân viên chăm sóc ao sẽ đi kiểm tra các ao cá để vớt xác 

cá chết (nếu có) lên bờ tránh gây ô nhiễm nước ao nuôi. Theo dõi tình hình sức 

khỏe của cá, chất lượng nước ao để có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ hàng 

tháng, bắt cá mẫu để kiểm tra trọng lượng, tốc độ tăng trưởng và chất lượng thịt. 

Kiểm tra, quan sát ao thử nghiệm để kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường 

như rò rĩ nước, sụt lở bờ. 

 Giai đoạn 3: Thu hoạch 

Thời gian nuôi khoảng 6-8 tháng thì tiến hành thu hoạch, cá nuôi đạt kích cỡ 

thương phẩm thì trước ngày thu hoạch phải giảm lượng thức ăn và ngưng cho cá 

ăn từ 1 đến 3 ngày. Thời gian thu hoạch từ 3 đến 5 ngày hoàn thành, nếu không 

sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cá và hao hụt trọng lượng cá nuôi. 

3.2.2 Quy trình sản xuất thức ăn của cơ sở 

Quy trình công nghệ hoạt động của cơ sở được trình bày trong sơ đồ sau:  
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Hình 1.2: Quy trình sản xuất của cơ sở 

 

 

Máy ép viên thức 

ăn gia súc 

Sàng làm sạch 

thành phẩm 

Bin chứa 

Làm mát 

Máy nghiền 

Bin chứa  nguyên 

liệu chứa nghiền 

Bin chứa nguyên 

liệu sau nghiền 

Máy trộn tinh 

Cân đóng bao 

Bin chứa 

Cân phối liệu Gàu tải 

Nạp liệu Gàu tải Máy sàng Vít tải 

Bin chứa 

Máy phối trộn 

Bin chứa 

Máy nghiền siêu mịn 

Nghiền thô 

Sàng tinh 

Máy trộn tinh 

Bin chứa 

Máy ép đùn 

Quạt hút 

Sấy 

Áo dầu 

Làm mát 

Sàng làm sạch 

Bin chứa 

Công đoạn 

sản xuất 

thức ăn 

chăn nuôi 

gia súc, gia 

cầm 

Công đoạn 

sản xuất 

thức ăn 

chăn nuôi 

thủy sản 
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 Thuyết minh quy trình 

Thành phần nguyên liệu sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và thức ăn chăn nuôi thủy sản về cơ bản là như nhau, các loại nguyên 

liệu sử dụng trong chế biến thức ăn gồm: cám, bột cá, bột xương, sò, DCP, bánh 

dầu, Premix (Vitamin), mì lát,.. đồng thời cơ sở đã đầu tư dây chuyền sản xuất 

ban đầu là 48 tấn nguyên liệu/ ngày, do đó công đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi 

gia súc, gia cầm được bổ sung vào quy trình sản xuất mà không tăng nhu cầu 

nguyên liệu đầu vào cũng như tổng khối lượng sản phẩm đầu ra của cơ sở. Giai 

đoạn ban đầu toàn bộ các loại nguyên liệu được đưa vào quy trình sản xuất bằng 

hệ thống gàu tải qua máy sàng. 

+ Máy sàng: Các nguyên liệu được sàng loại bỏ một số tạp chất như dây 

nilon, đá, sỏi vụn,.. công đoạn này sẽ phát sinh chất thải như bụi, tiếng ồn và 

chất thải rắn. Nguyên liệu sau khi sàng được vít tải chuyển vào Bin chứa và 

chuyển đến cân phối liệu. 

+ Cân phối liệu: Mục đích sử dụng cân khối lượng sản xuất đảm bảo đúng 

khối lượng theo yêu cầu đơn hàng và kiểm soát khối lượng ban đầu khi đưa vào 

các quy trình ép viên. Nguyên liệu sản xuất sau khi cân, được đưa đến Gàu tải 

tại nơi Gàu tải được chia vào 02 công đoạn gồm: (1) công đoạn sản xuất thức ăn 

thủy sản và (2) công đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tùy theo 

nhu cầu sản xuất ở từng thời điểm mà cơ sở sản xuất sản phẩm thức ăn theo yêu 

cầu, tổng công suất hoạt động của toàn bộ quy trình 48 tấn nguyên liệu/ ngày.  

 Công đoạn sản xuất thức ăn thủy sản 

+ Nguyên liệu từ Gàu tải được đưa vào máy phối trộn, đảm bảo trộn đều các 

nguyên liệu đầu vào sau đó các nguyên liệu được chứa tại Bin chứa. 

+ Nghiền thô: nguyên liệu chuyển xuống máy nghiền thô bằng trọng lực, 

nguyên liệu được nghiền nát bằng hệ thống búa quay tròn với vận tốc lớn, máy 

nghiền điều chỉnh được chỉnh được kích cở hạt to hoặc mịn theo yêu cầu. 

+ Sàng tinh: có nhiệm vụ loại bỏ thành phần có kích cỡ lớn trong nguyên liệu 

còn sót lại như: xương, sỏi vụn,.. nhằm đáp ứng kích cỡ thức ăn thủy sản và chất 

lượng sản phẩm đầu ra, nguyên liệu sau khi sàng được đưa tiếp tục đưa đến thiết 

bị trộn tinh, hoạt động thiết bị nhằm đảm bảo các nguyên liệu và dinh dưỡng 

trong thức ăn được trộn đều tạo sự đồng nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Sau khi trộn nguyên liệu được đưa vào Bin chứa, thức ăn chăn nuôi thủy sản 

được sản xuất dạng viên, do đó hỗn hợp dạng bột được tải đến thiết bị sơ chế có 

thêm hơi nước chờ ép viên, sau đó được đưa vào máy ép đùn viên. 

+ Máy ép đùn: Hỗn hợp dạng bột được ép qua các lỗ sàng tạo viên, viên trong 

máy được liên kết hoàn hảo thành viên thức ăn thủy sản chiều dài trung bình 0,5 

– 01 cm, sau đó được sấy khô. Tại công đoạn này thường sẽ dính lại các thức ăn 
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dạng bột tại khuôn ép do đó cần được vệ sinh định kỳ để đảm bảo hiệu suất làm 

việc, cơ sở sử dụng nước vệ sinh định kỳ tại máy ép đùn, lưu lượng sử dụng 

trung bình 100 lít/ lần vệ sinh. 

+ Sấy khô: Viên thức ăn được sấy khô nhờ hệ thống sử dụng hơi nước, nhiệt 

độ hơi nước trung bình từ 130 – 150 
0
C, đảm bảo viên cám sau sấy có độ ẩm 

dưới 10%. Viên thức ăn sau khi sấy được đưa vào Bin chứa chuyển đến hệ thống 

áo dầu. Sau đó thức ăn được chuyển qua hệ thống làm mát đảm bảo viên thức ăn 

được làm nguội, nhiệt độ dưới 35 
0
C, cuối cùng được sàng loại bỏ tạp chất bên 

ngoài trước khi đưa vào Bin chứa. 

 Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 

+ Thức ăn hỗn hợp từ gàu tải được chuyển vào Bin chứa, sau đó được đưa 

vào máy nghiền, quy trình này hoạt động độc lập và song song với quy trình sản 

xuất thức ăn thủy sản.  

+ Máy nghiền: Nguyên liệu được chuyển từ Bin chứa xuống máy nghiền bằng 

trọng lực, nguyên liệu được nghiền nát bằng hệ thống búa quay tròn với vận tốc 

lớn, kết hợp trộn nguyên liệu khuấy đảo bằng hệ thống ru băng xoắn ngược 

chiều, trộn theo hướng trục ngang. Nguyên liệu sau nghiền được chuyển vào Bin 

chứa sau đó được đưa đến máy trộn tinh. 

+ Máy trộn tinh: thiết bị nhằm đảm bảo các nguyên liệu và dinh dưỡng trong 

thức ăn được trộn đều tạo sự đồng nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sau khi 

trộn nguyên liệu được chuyển đến máy ép viên thức ăn gia súc.  

+ Máy ép viên: Tại máy ép viên hỗn hợp dạng bột được ép qua các lỗ sàng tạo 

viên, viên trong máy được liên kết hoàn hảo thành viên thức ăn cho gia súc, gia 

cầm khích thức hạt từ 01 – 1,5 cm. Tương tự công đoạn ép viên tại quy trình sản 

xuất thức ăn thủy sản, khi hệ thống ép viên bị nghẹt chủ cơ sở tiến hành dùng 

nước vệ sinh máy, lưu lượng sử dụng trung bình 100 lít/ lần vệ sinh. 

+ Làm mát: Viên thức ăn được làm mát để đảm bảo nhiệt độ < 40
0
C và được 

sàng làm sạch sản phẩm loại bỏ thức ăn vụn vỡ,.. trước khi đưa vào bin chứa.  

- Tại Bin chứa thành phẩm sẽ chuyển đến cân và đóng bao theo đơn hàng 

hoặc theo yêu cầu của người sử dụng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản phẩm của cơ sở là thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, tổng 

công suất sản phẩm đạt khoảng 47,04 tấn sản phẩm/ngày, tương đương 14.112 

tấn sản phẩm/năm (thời gian hoạt động 300 ngày/năm). Trong đó, khối lượng 

sản xuất thức thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm vào khoảng 7.000 tấn sản 

phẩm/ năm và thức ăn thủy sản là 7.112 tấn/ sản phẩm/ năm. Sản phẩm từ ao 

nuôi thử nghiệm là cá tra thương phẩm, sản lượng vào khoảng 103,27 tấn/ năm. 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở. 

4.1. Nguyên nhiên liệu sử dụng cho cơ sở. 

4.1.1.  Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và  thủy sản. 

- Nguyên liệu sử dụng chủ yếu các loại như sau: 

+ Cám: Cám gạo và cám gạo trích ly được sử dụng trong phối chế thức ăn. 

+ Bột cá: Bột cá chiếm khoảng 13- 21% trong khẩu phần thức ăn chế biến để 

cung cấp đạm động vật. Bột xương, sò, DCP: Chiếm khoảng 1,7 – 2,2% trong 

khẩu phần chế biến thức ăn cung cấp canxi và phốtpho cho gia súc. 

+ Bánh dầu: Bánh dầu đậu nành, đậu phộng chiếm khoảng 42-45% trong 

khẩu phần thức ăn, cung cấp đạm thực vật. 

+ Premix (vitamin): Nguyên liệu bổ sung giàu vitamin bằng Premix, lysine, 

methionine có bán rộng rãi trên thị trường tại Tp Hồ Chí Minh, thành phần vi 

lượng này chiếm khoảng 0,3% khẩu phần thức ăn. 

+ Dầu cá: Chiếm tỉ trọng khoảng 1-1,5% trong khẩu phần thức ăn, nguồn 

nguyên liệu này có tại nhà máy sản xuất dầu cá và bột cá trong và ngoài tỉnh. 

+ Mì lát: Chiếm tỉ trọng khoảng 10% trong khẩu phần thức ăn. 

- Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 48 tấn nguyên liệu/ngày.  

- Số ngày hoạt động trong năm của cơ sở 300 ngày. 

4.1.2.  Nguyên liệu nuôi cá tra thƣơng phẩm tại ao nuôi thử nghiệm: 

- Cá giống: mật độ thả nuôi trung bình 40 con/m
2
 * 2.025 m

2
 = 81.000 con/vụ 

- Thức ăn công nghiệp (sản xuất tại cơ sở): Định mức sử dụng 2kg thức ăn/ký 

cá tăng trọng, tỉ lệ hao hụt cá giống từ 15 -20%. Vậy lượng thức ăn sử dụng để 

cá đạt trọng lượng trung bình 1,5 kg/con được tính như sau: 81.000 con giống x 

03 kg thức ăn/con x 85% (hao hụt 15%) = 206.550 kg thức ăn/ vụ nuôi. 

- Dinh dưỡng cho cá: Để đảm bảo cá sinh trưởng và phát triển tốt, cơ sở còn 

sử dụng một số loại thuốc, men tiêu hóa, men vi sinh, vitamin được phép sử 

dụng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

4.2. Nhu cầu nhiên liệu, điện năng, nguồn cung cấp điện, nguồn cung cấp 

nƣớc cho cơ sở. 

 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Chủ cơ sở sử dụng củi trấu dùng cung cấp nhiệt cho hoạt động của lò hơi, 

công suất lò hơi 04 tấn/h, khối lượng sử dụng 02 tấn/ ngày ~ 600 tấn/ năm.  

  Nhu cầu sử dụng điện 
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Nguồn cung cấp điện cho quá trình vận hành của thiết bị trong nhà máy và 

hoạt động chiếu sáng của cơ sở, được cung cấp từ đường dây trung thế 22 KV 

của lưới điện quốc gia. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở được thống kê như sau: 

Bảng 1.2: Thống kê nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

THÁNG KỲ THANH TOÁN 
SỐ THANH 

TOÁN (KW) 

Tháng 2 
Kỳ 1- 02/2022   (16 ngày từ 26/01 -10/02) 16.300 

Kỳ 2 – 02/2022  (15 ngày từ 11/02 – 25/02) 27.300 

Tháng 3 
Kỳ 1- 3/2022 (16 ngày từ 26/02 - 10/03) 15.700 

Kỳ 2 – 3/2022  (15 ngày từ 11/03 – 25/03) 10.700 

Tháng 4 
Kỳ 1- 4/2022  (16 ngày từ 26/03  - 10/04) 19.400 

Kỳ 2 – 4/2022  (15 ngày từ 11/04 – 25/04) 26.500 

Số trung bình (Kw/ngày) 1.246  

(Nguồn: Hóa đơn sử dụng điện của cơ sở, 2022) 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc 

 - Nước cấp sinh hoạt: Nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt của cơ sở từ hệ 

thống cấp nước huyện Châu Thành trên tỉnh lộ 941, nhu cầu sử dụng trung bình 

2,5 m
3
/ngày. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.3: Thống kê nhu cầu sử dụng nƣớc của cơ sở 

STT Kỳ thanh toán Lƣợng nƣớc tiêu thụ (m
3
) 

1 
Kỳ tháng 01/2022 

(31 ngày - từ 01/12/2021 đến 31/12/2021) 
46 

2 
Kỳ tháng 02/2022 

(30 ngày - từ 31/12/2021 đến 30/01/2022) 
36 

3 
Kỳ tháng 03/2022 

(30 ngày - từ 30/01/2022 đến 01/3/2022) 
157 

4 
Kỳ tháng 04/2022 

(30 ngày - từ 01/3/2022 đến 01/4/2022) 
82 

5 
Kỳ tháng 05/2022 

(30 ngày - từ 01/4/2022 đến 29/4/2022) 
66 

Số trung bình 2,5 (m
3
/ngày) 

(Nguồn: Hóa đơn sử dụng nước của cơ sở, 2022) 
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-  Nước cấp cho sản xuất: Nước cấp cho quá trình sản xuất và cho ao nuôi thử 

nghiệm được lấy từ Kênh Mặc Cần Dưng, nhu cầu sử dụng như sau: 

+ Nước cấp hoạt động sản xuất kinh doanh: tổng khối lượng sử dụng là 20 

m
3
/ngày.đêm, lưu lượng sử dụng nước như sau:  

 Sử dụng cấp cho lò hơi: 12 m
3
/ngày 

 Sử dụng xử lý khí thải lò hơi: 01 - 02 m
3
/ngày 

 Sử dụng sản xuất hồ hóa tinh bột:  5,5 m
3
/ngày 

 Sử dụng vệ sinh rửa thiết bị máy móc sản xuất: 0,5 m
3
/ngày 

+ Nước cấp cho hoạt động ao nuôi thử nghiệm (nuôi trồng thủy sản): lưu 

lượng nước cấp trung bình 465,8 m
3
/ngày (được tính 10% thể tích ao nuôi: 

2.025 m
2
 x 2,3m x 10%) tương đương 0,005 m

3
/s. 

-  Căn cứ điểm b và điểm c, khoản 2, điều 16 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP 

– Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, cơ sở không 

thuộc đối tượng xin phép khai thác nước mặt (tại điểm b quy định: khai thác 

nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi  trồng thủy sản với quy mô không 

vượt quá 0,1 m
3
/s; tại điểm c quy định: lưu lượng khai thác nước mặt cho mục 

đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ sản xuất phi nông nghiệp không vượt quá 100 

m
3
/ ngày. đêm). 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất  

- Hóa chất chủ yếu phục vụ hệ thống sử lý nước thải gồm: 

+ Clorine : 50 gr/ ngày.đêm 

+ PAC : 250 gr/ ngày đêm 

+ Chế phẩm sinh học: 182 kg/ vụ nuôi 

 Nhu cầu nhân sự và thời gian hoạt động của cơ sở 

- Tổng nhân sự tại cơ sở là 15 người.  

- Thời gian hoạt động 16h/ngày (02 ca) và 25 ngày/tháng ~ 300 ngày/ năm,  

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có). 

5.1. Sơ lƣợc về vị trí của cơ sở. 

 Địa chỉ cơ sở: Số 1705, tỉnh lộ 941, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang. Tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc tiếp giáp tỉnh lộ 941; 

+ Phía Nam tiếp giáp đất ruộng; 

+ Phía Đông tiếp giáp nhà dân và vườn tạp; 

+ Phía Tây tiếp giáp nhà dân và vườn tạp; 
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Tọa độ các điểm mốc của cơ sở theo tọa độ VN2000, múi chiếu 104
0
 được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng  1.4: Tọa độ các điểm mốc của cơ sở 

VỊ TRÍ X Y 

1 1155879,745 553163,092 

2 1155889,114 553213,656 

3 1155856,391 553223,669 

4 1155856,762 553248,957 

5 1155662,611 553293,706 

6 1155626,506 553191,180 

7 1155773,833 553121,216 

8 1155776,741 553142,450 

9 1155789,010 553137,067 

10 1155838,660 553134,034 

11 1155845,130 553165,773 

Ảnh minh họa vị trí các điểm gốc cơ sở trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1.3. Minh họa tọa độ các điểm mốc của cơ sở 

1 2 

3 
4 

5 

6 

7 8 

9 

10 11 
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Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh cơ sở: 

+ Các đối tượng tự nhiên xung quanh cơ sở: Kênh Núi Chóc Năng Gù, kênh 

Đòn Dong, kênh Mặc Cần Dưng, Kênh nội đồng, cơ sở tiếp giáp tỉnh lộ 941. 

+ Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh cơ sở: Khu dân cư kênh đào, chợ 

kênh đào, cầu kênh đào, quỹ tín dụng xã Vĩnh Hanh, bưu điện xã Vĩnh Hanh. Vị 

trí cơ sở đến nhà dân gần nhất khoảng 50m.  

+ Máy móc thiết bị, nhà xưởng của cơ sở đã được đầu tư, hệ thống cây xanh 

cách ly và tường che chắn bao quanh cơ sở nhằm giảm thiểu các tác nhân ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh và các hộ dân lân cận. Sơ đồ vị trí cơ sở với 

các đối tượng xung quanh được mô tả trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Vị trí cơ sở và các đối tƣợng xung quanh 

5.2. Hiện trạng các công trình xây dựng tại cơ sở  

Bảng 1.5:  Quy mô các công trình xây dựng tại cơ sở 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
DIỆN TÍCH  

(m
2
) 

TỈ LỆ  

(%) 

Công trình chính  5.981,00   

1 Kho nguyên liệu 1 1.092,00 3,60 

2 Kho nguyên liệu 2 936,00 3,09 

3 Kho sấy cám  292,00 0,96 

Vị trí cơ sở 

Trung tâm 

Công nghệ 

Sinh học 

tỉnh An 

Giang 
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
DIỆN TÍCH  

(m
2
) 

TỈ LỆ  

(%) 

4 Nhà máy chế biến thức ăn 1.456,00 4,80 

5 Nhà lò hơi 180,00 0,59 

6 Ao nuôi thử nghiệm 2.025,00 6,68 

Công trình phụ trợ 9.225,10    

1 Nhà ở (nhà làm việc)  229,00 0,76 

2 Nhà tập thể - vệ sinh 300,00 0,99 

3 Nhà bếp +  nhà ăn 150,00 0,49 

4 Trạm biến áp 16,00 0,05 

5 Mái che, đường nội bộ  8.530,10 28,12 

Công trình bảo vệ môi trƣờng 15.128,00    

1 Khu xử lý nước thải 05m
3
/ngày.đ 50,00 0,16 

2 Khu vực chứa tro - xỉ 72,00 0,24 

3 Kho chứa chất thải nguy hại 6,00 0,02 

4 Khu xử lý nước thải từ ao nuôi thử nghiệm 15.000,00 49,45 

+ Diện tích ao lắng nước thải 10.500  

+ Diện tích bờ bao, cây xanh 4.500  

TỔNG 30.334,10 100,00 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2021) 

5.2.1.  Mô tả các hạng mục công trình chính 

Bảng 1.6: Mô tả các hạng mục công trình chính của cơ sở 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Diện tích 

(m
2
) 

Mô tả 

1 
Kho nguyên 

liệu 1 
1.092,00 

+ Kết cấu xây dựng cột thép V50 x 50, 

khung thép hộp, kèo thép C200 x 50 (K2), 

tường xây gạch cao 1,2 (m) phần trên vách 

tole, cửa sắt lùa, nền bê tông cốt thép, mái 

lợp tole sóng vuông, thông gió.  

+ Kết cấu nền móng cọc bê tông ly tâm 

Ø300, L=11 (m). 

2 
Kho nguyên 

liệu 2 
936,00 

3 Kho sấy cám  292,00 Hiện trạng kho sấy cám không hoạt động, 
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STT 
Hạng mục 

công trình 

Diện tích 

(m
2
) 

Mô tả 

các máy móc thiết bị đã được tháo dỡ, tuy 

nhiên phần khung nhà xưởng vẫn đang 

được tận dụng để vật tư, thiết bị cơ khí,.. 

4 
Nhà máy chế 

biến thức ăn 
1.456,00 

+ Chiều cao nhà xưởng trung bình 8,6 (m), 

đỉnh nhà xưởng 21 (m). Kết cấu xây dựng 

cột thép, khung thép hộp, kèo thép C200 x 

50 (K4), mái lợp tole sóng vuông, cửa lùa 

thông gió, nền bê tông cốt thép.  

+ Kết cấu nền móng cọc bê tông ly tâm 

Ø300 –T60, L=11 (m). 

5 Nhà lò hơi 180,00 

+ Chiều cao trung bình 7 (m), đỉnh nhà lò 

hơi 9,5 (m). Kết cấu xây dựng cột thép 

hình, khung thép hộp, kèo thép C200 x 50 

(K4), mái lợp tole sóng vuông, cửa lùa 

thông gió, nền bê tông cốt thép.  

+ Kết cấu nền móng cọc bê tông ly tâm 

Ø300 –T60, L=11 (m). 

6 
Ao nuôi thử 

nghiệm 
2.025,00 

+ Ao có độ sâu mực nước trung bình từ 2 -

2,3 (m), bờ ao đắp đất tự nhiên đầm chặt, 

chiều cao bờ bao cao hơn mực nước từ 0,2 

đến 0,5 (m).  

+ Ao thử nghiệm có vị trí tại trung tâm của 

cơ sở, việc nuôi thử nghiệm nhằm đánh giá 

chất lượng thức ăn tại cơ sở, đồng thời kết 

hợp tạo cảnh quan xanh mát trong cơ sở. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Bảng 1.7: Mô tả các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Diện tích 

(m
2
) 

Mô tả 

1 
Nhà ở (nhà 

làm việc)  
229,00 

Nền lót gạch ceramic nhám 300 x 300 

(mm). Lớp vữa lót M75, dầy 30. Lớp BT 

đá 40 x 60(mm) M100, dầy 100, trần thạch 

cao, mái tole sóng vuông, xà gồ thép. 

2 Nhà tập thể - 300,00 + Khu nhà ở tập thể diện tích xây dựng 96 
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STT 
Hạng mục 

công trình 

Diện tích 

(m
2
) 

Mô tả 

vệ sinh m
2
, kết cấu xây dựng cột thép hộp 100 x 

100 x 2(mm), vách tole sóng vuông, mái 

tole sóng vuông, bố trí 02 phòng ngủ. 

+ Khu nhà vệ sinh diện tích xây dựng 

19,74 m
2
, bố trí 06 phòng vệ sinh. Tường 

xây gạch, mái tole sóng vuông. 

+ Phần diện tích sân và lối đi là 184,26 m
2
 

3 
Nhà bếp và 

nhà ăn 
150,00 

+ Vách và mái tole sóng vuông, xà gồ thép 

40 x 80 x 1,4(mm), kèo thép 30 x 60 x 

1,4(mm). Lớp vữa lót M75, dày 30, lớp BT 

đá 40 x 60(mm) M100, dầy 100.  

4 Trạm biến áp 16,00 

+ Trạm biến áp lấy điện từ đường dây 

trung thế 22 KV từ lưới điện quốc gia, 

công suất trạm biến áp 1.000 KVA, đảm 

bảo cấp điện cho các hoạt động của cơ sở. 

5 

Mái che 

đường nội bộ, 

cây xanh 

8.530,10 

+ Hệ thống sân đường nội bộ được trải 

nhựa hoặc rãi đá 1 x 2(mm), quy mô lòng 

đường từ 5 – 8(m), tạo lối đi chính vào cơ 

sở, thuận tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

và thành phẩm. Một số khu vực được lắp 

đặt mái che khung sắt mái tole, tạo thuận 

lợi hoạt động của cơ sở, đặc biệt khi thời 

thiết vào mùa mưa.  

+ Hệ thống cây xanh, thảm cỏ ở những 

khoảng trống để tạo môi trường trong lành, 

cảnh quan xanh mát trong cơ sở. 

5.2.3. Công trình bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 1.8: Mô tả các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở 

STT 
Hạng Mục 

Công Trình 

Diện Tích 

(m
2
) 

Tỉ Lệ (%) 

1 
Khu xử lý 

nước thải 
50,00 

+ Khu xử lý nước thải được bố trí gần 

khu vực nhà máy chế biến thức ăn, công 

suất hệ thống 05 m
3
/ngày.đêm. 
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STT 
Hạng Mục 

Công Trình 

Diện Tích 

(m
2
) 

Tỉ Lệ (%) 

2 
Khu vực chứa 

tro - xỉ 
72,00 

+ Được xây dựng tiền chế, khung kèo 

thép hộp, vách và mái lợp tole. 

3 
Kho chứa chất 

thải nguy hại 
6,00 

+ Khu vực chứa chất thải nguy hại được 

đặt gần khu vực lò hơi, diện tích bố trí 6 

m
2
 (2mx3m) được xây dựng kín, vách và 

mái lợp tole, trong kho gồm các thùng 

chứa chất thải nguy hại. 

4 

Khu xử lý 

nước thải từ ao 

nuôi thử 

nghiệm. 

15.000 

- Khu xử lý nước thải bố trí phía cuối cơ 

sở, khu vực ao lắng có diện tích 10.500 

(m
2
), nước thải được xử lý bằng phương 

pháp lắng tự nhiên, kết hợp sử dụng chế 

phẩm sinh học đảm bảo nước thải sau xử 

lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT.  

+ Bờ bao và cây xanh có diện tích 4.500 

(m
2
), bề rộng đê bao trung bình từ 8 - 12 

(m), đắp đất tự nhiên kết hợp trồng cây 

xanh xung quanh tạo không khí xanh, mát 

cho khu vực. 

5.3. Tổ chức quản lý cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Sơ đồ tổ chức nhân sự nhà máy 

Tổng nhân sự của cơ sở là 15  người. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm chính việc 

vận hành các công trình bảo vệ môi trường, số nhân sự bố trí tại các phòng ban 

của cơ sở như sau: Phó giám đốc: 01 người; Kế toán: 01 người; Sản xuất: 06 

người; Kỹ thuật: 02 người; Bếp: 02 người; Tài xế: 02 người; Bảo vệ: 01 người. 

  

Ban quản đốc 

Tổ Kho  Tổ nghiệp vụ Tổ máy 
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CHƢƠNG II 

 SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng:  

Cơ sở có vị trí tại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang, thuộc vùng khu vực nông thôn, hoạt động của cơ sở đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 521021000412 

ngày 15/02/2012 và cấp thay đổi lần thứ 5 số 7750010704 ngày 02/05/2018. 

Đồng thời, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 

19/03/2014  và Quyết định số 744/QĐ-STNMT ngày 04/06/2019 về việc điều 

chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quyết 

định số 87/QĐ-STNMT ngày 19/3/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Do đó, hoạt động của cơ sở phù hợp và đảm bảo các quy định về bảo vệ 

môi trường của tỉnh An Giang. 

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

2.1. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trƣờng nƣớc. 

Cơ sở “Kho bảo quản, nhà máy sấy cám và sản xuất thức ăn chăn nuôi – thủy 

sản Tâm Sông Việt” xả thải ra môi trường tại 01 vị trí xả thải, tổng lưu lượng xả 

thải lớn nhất là 471 m
3
/ngày.đêm, chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột B, 

QCVN 40:2011/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp  (Kf=1,1 ; Kq=0,9), được dẫn thoát trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là Kênh 

nội đồng không dùng cho mục đích cấp sinh hoạt. 

 Vị trí xả thải của cơ sở không điều chỉnh so với báo cáo đánh giác tác động 

môi trường được phê duyệt. Căn cứ Điều 4 “các nguồn nước phải đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tại của nguồn nước” của Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT – quy định về khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của nguồn nước sông hồ, thì nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở không thuộc 

đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải của nguồn nước.  

Kết quả khảo sát hiện trạng khu vực tiếp nhận nước thải của cơ sở cho thấy 

nguồn tiếp nhận có màu sắc bình thường, không phát sinh mùi hôi, khu vực xả 

thải tiếp nhận nước mặt từ sông Mặc Cần Dưng (tuyến sông nối liền từ Sông 

Hậu chảy qua địa phận huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn), dẫn nước sâu và 

nội đồng chủ yếu phục vụ tưới tiêu, canh tác nông nghiệp là chính, khả năng tiêu 

thoát tốt. Chế độ nước kênh nội đồng phụ thuộc một phần vào thủy triều, mặt 
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khác do chủ yếu phục vụ tưới tiêu nông nghiệp nên phần lớn lưu lượng phụ 

thuộc vào mùa vụ canh tác nông nghiệp trên địa bàn khu vực cơ sở và khu vực 

lân cận. Các nguồn xả thải vào khu vực tiếp nhận nước thải của cơ sở: 

+ Hoạt động sinh hoạt từ các hộ dân sinh sống theo kênh. 

+ Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi: do hiện tại chưa có số liệu thống kê diện 

tích trồng trọt và chăn nuôi xung quanh nguồn tiếp nhận nước thải nên chưa có 

số liệu cụ thể lưu lượng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên, hoạt động 

trồng trọt và chăn nuôi nếu không được xử lý sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến chất lượng nguồn nước do các thành phần ô nhiễm có trong nước thải như 

BOD5, COD, TSS, Tổng Nito, tổng Photpho, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật trong trồng trọt. 

Nhìn chung, trên khu vực xả thải chưa có nguồn thải mang tính chất ô nhiễm 

lớn, các nguồn thải chủ yếu nguồn phân tán không tập trung, kết quả phân tích 

chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận ở thời điểm lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và nước mặt hiện trạng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.1 : Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt nguồn tiếp nhận  

TT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 

KẾT QUẢ 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

Cột B1  

Tháng 11 

năm 

2012 

Tháng 11 

năm 

2021 

1 pH - 7,08 6,57 5,5 – 9  

2 TSS mg/l 62 66 50 

3 COD mg/l 26 17 30 

4 BOD5 (20
0
C) mg/l 21 10 10 

6 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l - KPH 1 

7 DO mg/l - 6,07 ≥ 4 

8 

Hàm lượng 

Amoni (tính 

theo N) 

mg/l 6,7 6,72 0,9 

9 Tổng Coliforms MNP/100ml 4,3 x 10
3
 4,8 x 10

2
 7,5 x 10

2
 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2021) 

Ghi chú:  QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt, cột B1 dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục 

đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tượng tự hoặc các mục đích sử 

dụng như loại B2. 
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Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại Kênh nội đồng khu vực 

tiếp nhận nước thải của cơ sở tại 02 thời điểm cho thấy thông số TSS và Amoni 

điều vượt qua quy chuẩn cho phép theo quy định, tuy nhiên chất lượng nước 

thời điểm năm 2021 được cải thiện hơn so với thời điểm lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (năm 2012), cụ thể chỉ tiêu BOD5 và Coliforms đạt quy 

chuẩn theo quy định. Qua đó có thể thấy chất lượng nước mặt khu vực tiếp nhận 

nước thải của cơ sở chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác như chế độ lũ hàng năm, 

hoạt động xả thải người dân xung quanh, hoạt động sản xuất nông nghiệp trong 

khu vực,.. Do đó, đối với hoạt động của cơ sở yêu cầu xử lý nước thải đạt quy 

chuẩn cho phép theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận, đảm bảo 

không ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của nguồn tiếp nhận. 

2.2. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trƣờng không khí 

Trong suốt thời gian hoạt động, chủ cơ sở kết hợp với Trung tâm Quan trắc 

và Kỹ thuật tài nguyên – môi trường tỉnh An Giang (mã số VIMCERTS 041) 

thực hiện quan trắc môi trường xung quanh khu vực cơ sở, kết quả quan trăc môi 

trường xung quanh cơ sở được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2.2: Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh  

Ký hiệu 

Tổng bụi lơ 

lững (TSP) 
CO NO2 SO2 NH3 H2S 

mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

Kết quả quan trắc năm 2020 

KK1-TSV 0,129 5,17 0,078 0,081 0,103 KPH 

KK2 - TSV KPH 4,19 0,069 0,072 KPH KPH 

Kết quả quan trắc năm 2021 

KK1-TSV 0,067 4,28 0,066 0,069 KPH KPH 

KK2 - TSV 0,055 4,14 0,067 0,072 KPH KPH 

Quy chuẩn so sánh 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 30 0,2 0,35 - - 

QCVN 

06:2009/BTNMT 
- - - - 0,2 0,042 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của cơ sở năm 2020, 2021) 

Ký hiệu: 

KK1 –TSV: Kết quả quan trắc nước thải Quý II hàng năm. 
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KK2–TSV: Kết quả quan trắc nước thải Quý IV hàng năm. 

Ghi chú:  QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh. 

QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh cho thấy 

các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực nhà dân gần 

nhất như: tổng bụi lơ lững (TSP),CO, NO2, SO2 điều có giá trị nằm trong giới 

hạng quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT-quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Bên cạnh đó, thông số NH3 và 

H2S cũng có giá trị đạt QCVN 06:2009/BTNMT-quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Điều này cho thấy, các biện 

pháp giảm thiểu mà cơ sở đang áp dụng đạt hiệu quả, đảm bảo không gây ảnh 

hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực và hoạt động xả khí thải của 

cơ sở là phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường không khí tại khu vực. 
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CHƢƠNG III 

 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ minh họa quy trình thoát nƣớc mƣa của cơ sở. 

- Nước mưa tại khu vực kho nguyên liệu 1 và 2 được thu bằng hệ thống sê nô 

dẫn theo ống nhựa đường kính Ø90 (mm) xuống đất, nước mưa được thu vào hệ 

thống mương hở B600 (mm), tổng chiều dài tuyến mương hở 150 (m) sau đó 

được đấu nối vào cống BTLT Ø600 (mm) cuối cùng thoát ra kênh nội đồng, 

hình thức thoát nước mưa tự chảy. Tọa độ điểm thoát nước mưa (theo hệ tọa độ 

VN2000):  X(m)= 1155778  ; Y (m)= 553139  

- Nước mưa trên mái nhà máy chế biến thức ăn và các khu vực khác trong cơ 

sở rơi tự do trên mái nhà xuống sân nền và chảy xuống ao nuôi thử nghiệm phía 

trước và ao lắng phía sau cơ sở. 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

+ Nước thải sinh hoạt:  Căn cứ hóa đơn tiêu thụ nước của cơ sở trong 05 tháng 

gần nhất (tại bảng 1.3), nhu cầu sử dụng nước cấp sinh hoạt trung bình 2,5 

m
3
/ngày. Căn cứ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng, yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải phải đảm bảo chỉ tiêu 

phát sinh nước thải  ≥ 80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng, vậy ước 

tính khối lượng nước thải sinh hoạt cần xử lý của cơ sở khoảng 02 m
3
/ngày. 

+ Nước thải trong quá trình sản xuất phát sinh chủ yếu tại công đoạn vệ sinh 

máy ép đùn viên, lượng nước sử dụng trung bình khoảng 100 lít /lần vệ sinh máy, 

chỉ vệ sinh máy trong trường hợp máy ép bị đóng cứng, trung bình mỗi ngày vệ 

sinh khoảng 03 – 05 lần, tương đương lượng nước thải phát sinh từ công đoạn vệ 

sinh thiết bị khoảng 300 – 500 lít/ngày ~ 0,5 m
3
/ngày.đêm. 

Nước mưa tại Khu vực 

kho nguyên liệu 1 và 

nguyên liệu 2. 

Nước mưa tại khu vực 

nhà máy chế biến thức 

ăn và khu vực khác. 

Đường ống thoát 

nước mưa từ máy 

nhà (ống PVC Ø90) 

Rơi tự do trên máy 

nhà và chảy xuống 

các ao hiện trạng của 

cơ sở. 

Hệ thống mương hở 

B300 (xây gạch) 

Cống thoát nước mưa 

Ø600 (Cống BTCT) 

Kênh nội đồng 
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+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 01 - 02 m
3
/ngày. 

+ Nước thải từ ao nuôi thử nghiệm:  Diện tích ao nuôi thử nghiệm của cơ sở là 

2.025 m
2
, độ sâu trung bình mực nước khoảng 2- 2,3 (m), tổng thể tích ao nuôi vào 

khoảng 4.050 – 4.657,5 (m
3
). Theo quy trình sản xuất chế độ thay nước ao nuôi 

trung bình vào khoảng 2 ngày/ lần (cách ngày thay nước 01 lần), lưu lượng trung 

bình 10% thể tích ao, tương đương 465,75 m
3
/ngày ~ 466 m

3
/ngày. 

- Sơ đồ minh họa thu gom thoát nước thải của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2 : Sơ đồ minh họa quy trình thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình 

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ các khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại 03 ngăn, thoát vào hố ga nước thải và sau đó được bơm về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC Ø34(mm), chiều dài tuyến 

ống 148(m). 

+ Nước thải trong quá trình sản xuất (vệ sinh thiết bị máy ép đùn) sẽ được thu 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC Ø90(mm), chiều dài 

tuyến ống 20(m). 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được tập trung về hố ga và được 

bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC Ø34 (mm), 

chiều dài tuyến ống 90 (m). 

- Các loại nước thải gồm: Nước thải sinh hoạt, nước thải trong quá trình sản 

xuất và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi điều được được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 05 m
3
/ngày.đêm, xử lý đạt cột B,  QCVN 

40:2011/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp được 

thoát vào ao lắng nước thải, đường ống thoát nước sử dụng ống PVC Ø90(mm). 

chiều dài tuyến ống thoát nước 08(m). 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 

Nước thải trong 

quá trình sản xuất 

Nước thải từ ao 

nuôi thử nghiệm 

Bể tự hoại 

03 ngăn 

Hệ thống XLNT 

(05 m
3
/ngày.đêm) 

Nguồn tiếp nhận: Kênh nội đồng 

(Cột B – QCVN 40:2011/BTNMT) 

Ao lắng xử lý 

nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của cơ sở  

Kho bảo quản, nhà máy sấy cám & sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản Tâm Sông Việt 

Trang 23 
 

- Nước thải từ ao nuôi thử nghiệm được bơm về khu vực ao lắng, kích thước 

ống thoát nước Ø90 (mm) chất liệu ống nhựa PVC, chiều dài tuyến ống 80 (m), 

ao xử lý nước thải có diện tích 10.500 m
2
, nước thải được xử lý bằng phương 

pháp lắng tự nhiên kết hợp với chế phẩm sinh học, đảm bảo đạt cột B – QCVN 

40:2011/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải là kênh nội đồng tại 01 điểm xả thải. 

- Tọa độ vị trí xả thải: X (m)= 0553254   ;Y (m)= 1155796 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

 Minh họa điểm thoát nước mưa và thoát nước thải của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Minh họa vị trí thoát nƣớc mƣa nƣớc thải của cơ sở 

Ký hiệu :  

 a – vị trí thoát nước mưa của cơ sở 

 b - vị trí thoát nước thải của cơ sở 

a 

b 
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1.3. Xử lý nƣớc thải 

a/ Bể tự hoại xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt lưu lượng vào khoảng 02 m
3
/ngày được xử lý sơ bộ qua 

bể tự hoại 03 ngăn, hoạt động bể tự hoại được mô tả trong hình sau:  

Hình 3.4: Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật, nước thải từ nhà vệ sinh thoát vào bể tự 

hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể, các chất cặn lơ lửng dần dần lắng 

xuống đáy bể. Vai trò của bể tự hoại là lắng các chất rắn, phân hủy yếm khí các 

chất hữu cơ trong các ngăn lắng và chứa cặn, sau đó nước thải đi qua ngăn lắng 

và thoát ra ngoài theo ống dẫn. Hiệu suất xử lý của bể giảm khoảng 60% lượng 

BOD có trong nước thải đầu vào. Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để 

giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống 

đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

 Nhận xét: Cơ sở hiện hữu có 02 khu nhà vệ sinh đảm bảo thu gom và xử 

lý sơ bộ toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân tại cơ sở. Nước thải sau khi 

qua bể tự hoại 03 ngăn được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

05 m
3
/ngày.đêm của cơ sở đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải 

ra nguồn tiếp nhận.  

b/ Hệ thống xử lý nƣớc thải  

Tổng lưu lượng nước thải cần xử lý là  4,5 m
3
/ngày, với công suất của hệ thống 

xử lý nước thải là 05 m
3
/ngày.đêm đảm bảo xử lý lượng nước thải phát sinh theo 

yêu cầu. Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở do Công ty TNHH TM &DV Vina 

Xanh lắp đặt hoàn thành năm 2016.  

Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau:      
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Hình 3.5. Sơ đồ minh họa quy trình xử lý nƣớc thải 05 m
3
/ngày.đêm 

 Thuyết minh quy trình 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn, nước thải từ vệ 

sinh thiết bị, nước thải từ hệ thống xử khí thải lò hơi được đưa về bể gom của  

hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 05 m
3
/ngày.đêm. Từ bể gom được 

bơm lên bồn điều hòa. Bồn điều hòa  có kết hợp làm thoáng sơ bộ, thời gian lưu 

nước tại đây khoảng 6-8 giờ. Bồn điều hòa là nơi tập trung nước thải với mục 

đích ổn định lưu lượng, dòng chảy, ổn định nồng độ chất bẩn, ổn định pH và tạo 

chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau, tránh hiện tượng quá tải. 

- Tiếp theo, nước thải chảy vào bồn lọc sinh học bậc một. Tại đây nước thải sẽ 

di chuyển từ trên xuống dưới qua các giá thể vi sinh dính bám, nước thải trong 

bồn được phân bố đều và tự xáo trộn nhờ sự di chuyển các bọt khí từ dưới lên 

trên. Giai đoạn này các chất hữu cơ có trong nước thải dưới tác dụng của vi sinh 

vật hiếu khí, tạo môi trường đệm thuận lợi hơn cho quá trình phân hủy tiếp theo. 

Nước thải sau khi ra khỏi bồn lọc sinh học bậc nhất, tiếp tục chảy qua bồn lọc 

Nước thải 

Bồn lắng 

Đạt cột B 

QCVN 40:2011/BTNMT  

Bồn chứa 

Bồn sinh học I 

Bồn sinh học II 

Bồn lọc thô 

Bể Chứa Bùn 

Bể gom 

Bồn khử trùng 

Bùn  

hoàn  

lưu 

Bồn điều hòa 

Thuê đơn vị chức 

năng đến thu gom 

xử lý định kỳ 

PAC  

Clorine  

Cấp  khí 

Cấp  khí 
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sinh học bậc hai. Nồng độ bùn hoạt tính trong bồn dao động từ 1.000-3.000 mg 

MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bồn 

càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bồn sinh học bằng các máy thổi khí 

(airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí 

nhỏ hơn 10 µm. Lượng khí cung cấp vào hệ thống xử lý nước thải với mục đích:  

(1) Cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan 

thành nước và Carbonic, Nitơ hữu cơ và Ammonia thành Nitrat NO3
-
. 

(2) Xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp 

xúc tốt với các cơ chất cần xử lý.  

(3) Giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này 

sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm.  

(4) Tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.  

Tải trọng chất hữu cơ trong hệ thống xử lý nước thải ở giai đoạn xử lý sinh 

học dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m
3
.ngày đêm. 

- Nước sau bồn sinh học tự chảy sang bồn lắng. Bồn lắng có dạng hình trụ 

tròn, đáy hình chóp, nước thải được đưa vào ống trung tâm phía cuối ống trung 

có dạng hình loe, có thiết kế tấm chắn hình nón cuối ống chủ yếu nhằm làm 

giảm dòng chảy tạo không gian lắng yên tĩnh, nước sẽ được thu qua máng thu ở 

phía trên. Bùn được giữ lại ở đáy bồn lắng và được bơm tuần hoàn lại bồn sinh 

học. Nếu bùn từ hệ thống xử lý sinh học thừa thì bùn tại bồn lắng sẽ được bơm 

thải bỏ vào bể chứa bùn.Với thời gian lưu của nước trong bể này khoảng 2 giờ, 

hiệu quả giữ lại cặn lơ lửng đạt 70 – 80%. 

- Bồn chứa trung gian: Nước trong từ bồn lắng sẽ chảy tràn vào bồn chứa 

trung gian để tập trung đủ nước cho công đoạn lọc tại bồn lọc áp lực. Bồn lọc áp 

lực: Nước thải tại bồn chứa trung gian sẽ được bơm vào bồn lọc với các vật liệu 

than cát sỏi, có công dụng giữ lại các chất cặn lơ lửng có trong nước thải trước 

khi chảy qua bồn khử trùng để hoàn tất quá trình xử lý.  

- Bồn khử trùng: Nước thải sau quá trình lọc được chảy tràn qua bồn khử 

trùng để tiếp tục quá trình xử lý. Đây là giai đoạn khử trùng tiếp xúc với 

chlorine. Chlorine được định lượng vào nước thải. Thời gian tiếp xúc của 

chlorine với nước thải khoảng 15-30 phút, bản chất tác dụng khử trùng của Clo 

là sự oxi hóa phá hủy màng tế bào của vi sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt. Nước 

thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B và được xả vào ao 

lắng phía sau nhà máy. 

- Bùn thải định kỳ thuê đơn vị có chức năng là Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị An Giang đến bơm hút bùn và chuyển đi xử lý theo quy định. Đối 

với bể lọc thô vật liệu lọc chủ yếu là cát sỏi, sẽ được rửa lọc và tái sử dụng cho 
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hệ thống. Bồn lọc sẽ được rửa lọc vào thời gian nhà máy không làm việc, nước 

rửa lọc được đưa về bể thu gom nước thải của hệ thống và được xử lý trước khi  

 Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý nƣớc thải: 

Bảng 3.1: Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT BỂ XỬ LÝ ĐVT 
SỐ 

LƢỢNG 

THỂ TÍCH 

(m
3
) 

VẬT LIỆU 

1 Bể gom Cái 01 2,88  Xây gạch 

2 Bồn điều hòa Cái 01 02  Nhựa PVC 

3 
Bồn sinh học 1, 

sinh học 2 
Cái 02 03 Nhựa PVC 

4 Bồn lắng Cái 01 1,8  Inox SUS 304 

5 Bồn chứa Cái 01 01 Nhựa PVC 

6 Bồn lọc thô Cái 01 0,24  Inox SUS 304 

7 Bồn khử trùng Cái 01 0,5  Nhựa PVC 

8 Bồn hóa chất Cái 02 0,3 Nhựa PVC 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2022) 

 Hóa chất sử dụng: Hệ thống xử lý nước thải sử dụng hóa chất PAC cho 

giai đoạn lắng và Clorine cho giai đoạn khử trùng, nhu cầu sử dụng như sau: 

Bảng 3.2: Hóa chất sử dụng phục vụ hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Hóa chất sử dụng Đơn vị 
Khối lƣợng 

sử dụng 

Công đoạn sử 

dụng 

1 Clorine gr/ngày.đêm 50 Bể khử trùng 

2 PAC gr/ngày.đêm 250 Bể lắng 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2022) 

 Điện năng tiêu thụ của hệ thống xử lý nƣớc thải 

Bảng 3.3: Điện năng tiêu thụ của HTXLNT công suất 05 m3/ngày.đêm 

STT Thiết bị 
Công suất 

thiết bị 

Thời gian vận 

hành 
Điện năng tiêu thụ 

1 Bơm nước thải 0,4 kW/h 16 h/ngày 6,4 kW/ngày 

2 Bơm lọc 0,75 kW/h 16 h/ngày 12 kW/ngày 

3 Bơm tuần hoàn bùn 0,75 kW/h   4 h/ngày 03 kW/ngày 

4 Máy thổi khí 1,5 kW/h 24 h/ngày 36 kW/ngày 

5 Bơm định lượng 0,1 kW/h 16 h/ngày 1,6 kW/ngày. 

Tổng điện năng tiêu thụ  59 kW/ngày. 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2022) 
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- Cơ sở không thuộc phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, do đó không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải. 

c/ Xử lý nƣớc thải từ ao nuôi thử nghiệm 

- Tổng lưu lượng nước thải từ ao nuôi thử nghiệm cần xử lý vào khoảng 466 

m
3
/ngày.đêm. Trong nước thải ao nuôi thử nghiệm thành phần chủ yếu cặn lơ 

lững và các chất hữu cơ có thành phần dinh dưỡng cao, đây là nguồn thức ăn 

chủ yếu của vi sinh vật do đó nước thải ao nuôi thử nghiệm được xử lý bằng 

phương pháp sinh học kết hợp lắng cơ học, phương án xử lý như sau: 

 + Toàn bộ nước thải từ ao nuôi thử nghiệm được đưa về ao xử lý (ao lắng) 

diện tích 10.500 m
2
 vị trí phía cuối cơ sở, thể tích ao lắng 24.150 m

3
 (10.500 m

2
 

x 2,3m, gấp 5,1 lần thể tích ao nuôi) về mặt cơ học đảm bảo thời gian lưu và 

lắng nước thải từ ao nuôi thử nghiệm. 

+ Tại ao lắng được bổ sung chế phẩm sinh học dạng bột: chế phẩm sinh học 

chứa các chủng vi sinh vật hữu ích phân giải các chất thải hữu cơ như: vi sinh 

vật hoại sinh, vi sinh phân giải tinh bột, cellulose, protein, lipit, kitin … Đồng 

thời ức chế và tiêu diệt các vi sinh vật gây mùi, gây bệnh 

+ Lượng sử dụng đầu vụ nuôi: 40 – 60 gr/m
3
 nước thải, vào khoảng  27.960 gr 

~ 30 kg/ đợt đầu, được rãi điều trên bề mặt ao 

+ Định kỳ duy trì bổ sung vi sinh khoảng 02 lần/tháng, khối lượng bổ sung 

vào khoảng 20 gr/m
3
, tương đương 9.320 gr ~ 9,5 kg/lần.  

 Vi sinh có trong chế phẩm sinh học nhanh chóng xử lý các chất ô nhiễm 

trong nước thải và kết quả cuối cùng của quá trình xử lý là: 

 Khử sạch mùi hôi có trong nước thải một cách nhanh chóng. 

 Phân giải các chất hữu cơ, làm giảm BOD, COD về ngưỡng an toàn cho 

phép thải ra môi trường; Thủy phân các chất protein, lipit, kitin, tinh bột, 

xenllulozơ … thành các chất dễ tiêu. 

 Ức chế các vi sinh vật gây mùi, gây bệnh: Salmonella, E.Coli …  

 Giảm các chất lơ lửng nhanh chóng (giảm TSS), nâng cao khả năng kết 

lắng, nước thải.  

+ Nước thải sau xử lý đạt cột B – QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Kq= 0,9; Kf =1,1). 

- Đê bao được đắp đất tự nhiên, bề rộng mặt đê trung bình từ 8-12 (m), không 

trãi bạt đáy ao. Chủ cơ sở kết hợp trồng cây xanh xung quanh, ao xử lý lắng 

nước thải vừa có chức năng xử lý nước thải từ ao nuôi thử nghiệm vừa có chức 

năng ao cảnh quan tạo không gian xanh mát cho cơ sở.  
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1.  Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt và mùi đặc trƣng tại cơ sở 

- Mùi hôi đặc trưng của Nhà máy chế biến thức ăn là từ khâu xử lý nguyên 

liệu, sấy, khu vực sàng. Đồng thời, do đặc tính mùi không có tính khuếch tán 

cao và chỉ ảnh hưởng cục bộ trong khu vực sản xuất, chủ cơ sở thực hiện, trang 

bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân gồm: khẩu trang, găng tay và vệ sinh 

thiết bị tại vị trí trục vít máy ép hàng ngày, đảm bảo sản xuất liên tục không gây 

ứ đọng không phát sinh mùi hôi. 

- Nhiệt phát sinh chủ yếu từ khu vực sấy, nhiệt độ tại đây lớn hơn nhiệt độ 

môi trường bên ngoài khoảng 5 – 10
0 

C thực tế không có khả năng ảnh hưởng 

đến môi trường không khí xung quanh, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

vận hành trực tiếp tại nhà máy đồng thời nhà xưởng sản xuất được xây dựng 

cao, thông gió góp phần làm giảm nhiệt độ khu vực sản xuất. 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải sản xuất đã đƣợc lắp đặt 

Cơ sở áp dụng dây chuyền công nghệ mới và hiện đại nên giảm thiểu được 

lượng bụi đáng kể. Đồng thời chủ cơ sở thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác 

động trong sản xuất như sau: 

2.2.1.  Xử lý bụi tại nhà máy chế biến thức ăn  

Tại nhà máy chế biến thức ăn, bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất (công 

đoạn nghiền, sàng, làm mát) nhằm giảm thiểu bụi phát sinh và giảm thất thoát 

trong quá trình sản xuất chủ cơ sở lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải để thu hồi bụi 

cám phát sinh trong quá trình sản xuất. 

+ Tại các khu vực phát sinh bụi được quạt hút thu gom theo đường ống vật 

liệu sắt Ø100 (mm) về thiết bị lọc bụi túi vải. Quy trình thu gom bụi và khí thải 

như sau: 

 

 

 

Hình 3.6: Sơ đồ xử lý khí thải nhà máy chế biến thức ăn 

 

  

Bụi tại công đoạn 

sản xuất 

Quạt 

hút 

Thiết bị lọc bụi 

túi vải 

Ống 

khói 
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Hình 3.7: Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc bụi túi vải 

 Nguyên lý vận hành hệ thống lọc bụi túi vải nhƣ sau: 

Các khâu phát sinh bụi sẽ được các chụp thu khí và quạt hút dẫn theo đường 

ống về thiết bị lọc bụi túi vải. Khi vào trong thiết bị dòng khí chứa bụi sẽ được 

các lá phối khí dẫn hướng dòng khí vào các túi vải. Với cấu tạo tơ vải tổng hợp 

và khe hở thích hợp các hạt bụi có đường kính từ 2 – 10 µm sẽ bị giữ lại. Khí 

sạch sẽ thoát ra khỏi túi vải và được hệ thống thổi khí ngược đẩy lên bay lên trên 

và thoát ra ngoài qua ống khói D=500 (mm). 

Khi túi vải bị hỏng sẽ được nhân viên kỹ thuật thay túi. Để hạn chế nghẹt túi 

giảm hiệu suất xử lý, túi vải được vệ sinh định kỳ như sau: Cho ngưng hoạt 

động sau đó dùng khí thổi mạnh vào túi và làm tăng áp suất vừa phải tránh làm 

rách túi, áp suất tăng đột ngột trong túi sẽ làm túi phình to và khi giảm áp suất 

đột ngột làm các hạt bụi bám trong túi vải sẽ rơi xuống. Đây là dạng bụi hạt mịn 

và cũng chính là thành phẩm nên được nhà máy thu hồi và tái sử dụng. 

 Thông số kỹ thuật: vật liệu lọc là túi vải, chất liệu vải sợi tổng được may 

thành các túi hình trụ Ø114 (mm) chiều dài 1,6 (m), tổng số túi vải 72 túi trong 

hệ thống. Thiết bị lọc bụi túi vải có hiệu suất làm sạch khoảng 85 -95% bụi và 

có thể lọc bụi với kích thước 2 – 10 µm. Quá trình vận hành không sử dụng hóa 

chất hoặc chất xúc tác để xử lý. Vải lọc đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Khả năng chứa bụi cao và ngay sau khi phục hồi bảo đảm hiệu quả lọc cao. 

 Độ bền cơ học cao khi nhiệt độ cao và môi trường ăn mòn. 

 Có khả năng được phục hồi và giá thành tốt. 

Thùng chƣa bụi 

Khí thải vào 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của cơ sở  

Kho bảo quản, nhà máy sấy cám & sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản Tâm Sông Việt 

Trang 31 
 

- Khí thải sau khi xử lý qua thiết bị lọc thải ra môi trường bằng ống vật liệu 

sắt Ø500 (mm), đạt Cột B – QCVN 19:2009/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Kp=1; Kv=1,2) 

2.2.2.  Công trình xử lý khí thải từ lò hơi. 

Hoạt động của cơ sở sử dụng lò hơi công suất 4 tấn/ giờ phục vụ sản xuất, 

lò hơi được đầu tư từ năm 2015. Quy trình xử lý khí thải lò hơi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi  

 Thuyết minh quy trình: 

Hệ thống sử dụng một quạt ly tâm công suất lớn (900 m
3
/h), để tạo ra một lực 

hút, hút không khí chứa bụi vào thiết bị Cyclone, dòng không khí có lẫn bụi, di 

chuyển xoáy tròn qua đường ống, theo phương tiếp tuyến với ống trụ, luồng khí 

trên đưa tới phễu, bị đẩy ngược lên và chuyển động xoáy bên trong ống và thoát 

ra ngoài, trong khi xoáy lên xuống trong ống các hạt bụi va chạm vào thành ống, 

mất quán tính và rơi xuống dưới đáy, phần đáy Cyclone sẽ được lắp thêm van xả 

tự động xả bụi vào thùng chứa, cuối cùng vận chuyển thùng chứa có bụi về đúng 

nơi quy định. Dòng khí thải lẫn các hạt bụi nhỏ sẽ tiếp tục di chuyển về ống khói 

được hơi nước tại bể lọc bụi ướt hấp phụ các hạt bụi xuống bể lắng, tại bể lắng 

các hạt bụi sẽ lắng xuống đáy bể, phần nước trong từ bể lọc bụi sẽ tự chảy về hố 

ga thu nước thải và được bơm về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 

Chế độ vận hành 16h/ngày. Quá trình vận hành của hệ thống không sử dụng 

hóa chất hoặc chất xúc tác hóa học. Khí thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi được thoát qua ống khói  vật liệu inox Ø500 (mm), đảm bảo đạt cột B 

– QCVN 19:2009/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Kp=1; Kv=1,2).  

 Các thông số cơ bản các thiết bị hệ thống xử lý khí thải lò hơi:  

 Cyclone 

thu bụi 1 

Ống  

khói 

Khí thải 

Cyclone 

thu bụi 2 

Thu bụi tro định kỳ 

 Bể lọc bụi ướt 

Nước 

thải được 

dẫn về hệ 

thống  xử 

lý nước 

thải  

Quạt 

https://dtengineering.vn/thiet-bi-loc-bui-kieu-dung-cyclone/


Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của cơ sở  

Kho bảo quản, nhà máy sấy cám & sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản Tâm Sông Việt 

Trang 32 
 

Bảng 3.4. Thông số thiết bị hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

TT THIẾT BỊ ĐVT SL THÔNG SỐ THIẾT BỊ 

1 Cyclone thu bụi Cái 02 D= 1 m ; H= 2,5 m; 

2 Quạt hút Cái 01 Q= 900 m
3
/h ; Công suất 25 Hp 

3 Bể lọc bụi ướt  Bể 01 V= 5 m
3
 (2,5 m x 2 m x 1 m) 

4 Ống khói Cái 01 D=  Ø500 mm; H= 15 m 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2022) 

- Cơ sở không thuộc phụ lục XXIX ban hành kèm Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, vì vậy cơ sở không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với bụi và khí thải. 

2.2.3. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ra vào khu vực cơ sở, 

hiện tại chủ cơ sở đang thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Đường giao thông nội bộ trong khuôn viên cơ sở được nhựa hóa và có công 

nhân quét dọn vệ sinh thường xuyên; 

- Phun nước tưới đường giao thông nội bộ trong thời gian mùa khô kéo dài 

01 lần/ngày vào khoảng 13 giờ; 

- Lập rào cản kiểm soát đối với tất cả các loại xe ra vào yêu cầu giảm tốc độ; 

- Trồng nhiều cây xanh có tán trong khuôn viên cơ sở. Cây xanh có tác dụng 

chắn bụi, điều hòa vi khí hậu và tạo cảnh quan cho cơ sở; 

- Quy hoạch bãi xe gắn máy và bãi xe hơi riêng biệt, hợp lý và đảm bảo 

khoảng cách giảm ảnh hưởng cho khu vực khám chữa bệnh; 

- Quy định trong các thao tác lao động như việc vận chuyển nguyên liệu và 

thành phẩm trong các phân xưởng phải hết sức cẩn thận, thao tác nâng bao, hạ 

xuống nhẹ tránh làm vỡ bao hay làm tăng phát sinh bụi. Thường xuyên kiểm tra 

độ bịt kín các thiết bị để kịp thời phát hiện xử lý hạn chế thấp nhất rò rỉ, giảm 

được bụi và tiết kiệm nguyên liệu, tăng hiệu quả sản xuất. 

- Kho nguyên liệu được xây dựng kín, thành phẩm được bố trí trong xưởng 

sản xuất vị trí được bố trí hợp lý, không ảnh hưởng đến sản xuất đồng thời giảm 

thiểu tác động của bụi. 

- Vệ sinh nhà xưởng và thiết bị sản xuất theo định kỳ, thông thoáng bằng 

quạt thoáng khí theo đúng quy cách và lắp đặt quả cầu thông khí trên mái nhà. 

- Bên cạnh những biện pháp giảm thiểu trên, công nhân lao động làm việc tại 

nhà máy được trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay. 
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3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động của công nhân, thành 

phần chủ yếu là từ thực phẩm dư thừa, bao nylon, giấy,.. Đây là các chất hữu 

cơ có độ ẩm tương đối cao dễ phân hủy gây mùi hôi nếu không có biện pháp 

thu gom và xử lý tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và làm mất vẻ mỹ 

quan khu vực cơ sở. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế tại cơ sở 

của 15 công nhân là 15 kg/ngày ~ 4,5 tấn/ năm (khoảng 1kg/người.ngày).  

Với lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 15 kg/ngày. Nhà máy bố trí 04 

thùng chứa rác loại có nắp đậy dung tích 60 lít tại khu vực sản xuất, nhà vệ 

sinh, sân bãi. Hàng ngày có công nhân vệ sinh đi thu gom, phân loại vào cuối 

ca sản xuất. Hiện tại khu vực này có đơn vị thu gom rác là Xí nghiệp môi 

trường đô thị huyện Châu Thành đến thu gom, Chủ cơ sở đã hợp đồng để thu 

gom và xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh (Hợp đồng số 

22/2022.HĐDV – XNMTĐCT ngày 04/01/2022 kèm Phụ lục). 

 Chất thải rắn sản xuất 

Thùng carton, giấy, bao bì hư hỏng: Đây là chất thải có thể tái chế hoặc tái 

sử dụng, cơ bản không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nếu quản lý tốt 

với khối lượng phát sinh thực tế khoảng 20 - 30 kg/ngày, được chủ cơ sở thu 

gom và bán cho các cơ sở phế liệu tái sản xuất. 

Tro phát sinh do đốt củi trấu: được công nhân gom lưu trữ tại khu vực chứa 

tro diện tích 72 m
2 

(8x9m), được xây dựng tiền chế, vách và mái che bằng tole, 

chủ cơ sở bán cho các hộ trồng hoa màu, hoa kiểng trong khu vực lân cận.   

Ảnh thực tế khu vực lưu trữ tro trấu tại cơ sở như sau: 

  Hình 3.9: Ảnh thực tế kho chứa tro tại cơ sở 
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4. Công trình, biện pháp lƣu giữ chất thải nguy hại 

- Chủ cơ sở bố trí kho chứa tạm thời chất thải nguy hại diện tích 6m
2 

(2x3m), kết cấu: Nền tráng xi măng, vách và mái lợp tole, bên trong bố trí 02 

thùng rác, dung tích 16 lít lưu chất thải nguy hại, bên ngoài có dán nhãn cảnh 

báo khu chất thải nguy hại. 

- Bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện việc theo dõi, kiểm tra công tác thu 

gom quản lý chất thải nguy hại và lập sổ chuyển giao xử lý ghi nhận cụ thể về 

loại chất thải, khối lượng để có số liệu báo cáo định kỳ về đơn vị chức năng. 

- Khối lượng phát sinh thực tế trung bình 2 kg/ tháng (~ 24 kg/năm). Chủ cơ 

sở hợp đồng với đơn vị thu gom là Công ty CP Môi trường đô thị An Giang 

đến thu gom và xử lý theo quy định (Hợp đồng dịch vụ số 120/2022.HĐNH-

CtyMTĐTAG, ngày 31/12/2021). Chủng loại các loại chất thải rắn nguy hại 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.5: Thống kê chủng loại chất thải nguy hại tại cơ sở 

STT LOẠI CHẤT THẢI 
MÃ SỐ 

CTNH 

TRẠNG 

THÁI TỒN 

TẠI 

KHỐI 

LƢỢNG  

(kg/ tháng) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính. 
16 01 06 Rắn 0,7 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt thải. 18 02 01 Rắn 0,5 

3 
Dầu nhiên liệu và dầu 

diesel thải. 
17 06 01 Lỏng 0,3 

4 Que hàn thải. 07 04 01 Rắn 0,5 

Tổng 02 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, năm 2020) 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có). 

Tiếng ồn phát sinh từ dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 

và thức ăn thủy sản, cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn như sau: 

+ Xây tường bao quanh khu vực cơ sở, lắp đặt dây chuyền sản xuất trong 

nhà xưởng giảm thiểu tiếng ồn. 

+ Trang bị đồ, thiết bị bảo hộ lao động thích hợp công nhân làm việc trực 

tiếp tại từng công đoạn sản xuất của cơ sở. 

+ Có chế độ bảo trì định kỳ như: bôi trơn, sữa chữa hoặc thay thế thiết bị hư 

hỏng để hạn chế tiếng ồn và đảm bảo ao toàn cho công nhân khi hoạt động. 

+ Đối với các phương tiện vận chuyển: Yêu cầu tắt máy các phương tiện vận 

chuyển khi vào khuôn viên cơ sở, không vận hành phương tiện vào giờ nghỉ 

trưa hoặc vào ban đêm. 
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+ Trồng dãy cây xanh cách ly nhằm hạn chế tiếng ồn cho các hộ dân xung 

quanh.  

- Đối với rung động chủ cơ sở thực hiện giải pháp lắp đặt các điệm lò xo 

chống rung cho nền các thiết bị như: máy nghiền, bồn trộn, máy ép, mức độ 

rung ảnh hưởng trong bán kính 3m tính từ tâm phát sinh, do đó độ rung tại cơ sở 

không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

Cơ sở không có công trình phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, phương án 

phòng ngừa ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra tại cơ sở như sau: 

6.1. Phƣơng án phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ 

- Cơ sở được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phóng cháy và chữa cháy 

số 61/TĐ-PCCC (PC66) ngày 06/11/2022. Các biện pháp phòng ngừa và ứng 

phó sự cố cháy nổ tại cơ sở như sau: 

 Trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, đèn tín hiệu và thiết bị chữa cháy 

(Bình cứu hỏa, vòi nước chữa cháy, cát, bao tải,…) tại chỗ; 

 Thường xuyên kiểm tra các bể, thùng chứa nhiên liệu, sử dụng các bể 

chứa đúng tiêu chuẩn và được bảo hành để tránh sự cố rò rỉ; 

 Các thiết bị điện sử dụng dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng 

điện và có thiết bị bảo vệ quá tải; 

 Những khu vực phát sinh nhiệt độ cao, dây điện phải được bảo vệ bằng 

các thiết bị chống cháy. Các motor điện luôn có hộp che chắn bảo vệ; 

 Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong nhà máy, hộp cầu 

dao phải kín và tiếp điện tốt; 

 Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ động cơ hoặc các bộ phận truyền lực. 

Nếu bề mặt động cơ có nhiệt độ tăng lên vượt mức cho phép, tiến hành 

ngưng hoạt động, xem xét phát hiện nguyên nhân loại trừ; 

 Trang bị hệ thống bình chữa cháy, tín hiệu đèn chữa cháy và các phương 

tiện chữa cháy tại chỗ, để khi có hoả hoạn xảy ra cơ sở kịp thời khắc 

phục sự cố, giảm thiểu những thất thoát đáng tiếc về người và tài sản; 

6.2.  Phƣơng án phòng ngừa ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Để giảm thiểu xảy ra sự cố về tai nạn giao thông, Chủ cơ sở thực hiện các 

giải pháp sau: 
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- Phối hợp với chủ các phương tiện vận tải thủy, bộ khi đến cơ sở phải giảm 

tốc độ và báo hiệu, tránh va chạm với các phương tiện khác gây tai nạn; 

Chuyên chở đúng tải trọng và định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng động cơ. 

- Bố trí công nhân quản lý theo dõi và sắp xếp vị trí neo đậu hợp lý các 

phương tiện vận tải thủy của khách hàng khi đến khu vực cơ sở. 

- Yêu cầu chủ các phương tiện vận tải thủy chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định về an toàn giao thông đường thủy. Khi neo đậu phương tiện phải đảm bảo 

sát bờ, không lấn chiếm lòng sông nhằm hạn chế tai nạn giao thông thủy và ùn 

tắc giao thông thủy. 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân chủ đầu tư đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn như cẩu, máy nén 

khí, giàn cẩu,... phải thực hiện tốt công tác đăng ký kiểm định, thường xuyên 

kiểm tra và bảo trì các thiết bị, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn trong 

quá trình vận hành máy móc thiết bị.  

- 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. 

- Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp 

do quá trình vận hành cơ sở gây ra. 

- Quản lý và công nhân sẽ được tập huấn an toàn lao động. 

- Quản lý 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. 

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo qui định của Nhà 

nước. 

6.3.  Phƣơng án phòng ngừa ứng phó sự cố lò hơi 

Chủ cơ sở phân công công nhân được đào tạo chuyên môn để vận hành lò 

hơi, thường xuyên kiểm tra thân lò và định kỳ kiểm định lò hơi hạn chế sự cố 

cháy nổ xảy ra, một số sự cố thường xảy ra trong quá trình lò hơi hoạt động, 

nguyên nhân và cách xử lý như sau: 

(1) Cạn nước nghiêm trọng 

a/ Hiện tượng 

Ống thủy sáng không còn nước mà chỉ còn một màu sáng óng ánh khi quan 

sát. Mở van thấp nhất của ống thủy tối không có nước chảy ra mà chỉ có hơi 

phụt ra. Áp suất tăng nhanh, van an toàn tác động liên tục. Toàn bộ lò hơi nóng 

hơn mức bình thường. 

b/ Nguyên nhân 
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- Công nhân vận hành không theo dõi ống thủy để cấp nước thêm kịp thời. 

- Van xả đáy không kín. 

- Bơm cấp nước hỏng, bơm vẫn chạy nhưng nước không vào được lò hơi. 

- Hệ thống ống cấp nước bị tắc hoặc bồn chứa nước trung gian không đủ nước, 

bơm không có tác dụng. 

c/ Cách xử lý 

- Tiến hành thông rửa ống thủy. 

- Nếu thấy nước lấp ló chân ống thủy, lò hơi chưa cạn nước tới mức nghiêm 

trọng. Trường hợp này tiến hành cấp nước bổ sung phân đoạn kết hợp với việc 

xả đáy phân đoạn, đồng thời giảm cường độ đốt bằng cách giảm lượng dầu cung 

cấp cho béc đốt hoặc tắt hẳn béc đốt. Khi mực nước trở lại vị trí trung gian của 

ống thủy sáng, cho lò hơi trở lại hoạt động. 

- Khi tiến hành thông rửa ống thủy mà không thấy nước trong ống thủy, mở 

nhanh van thấp nhất của ống thủy tối cũng chỉ thấy hơi phụt ra thì lò hơi bị cạn 

nước nghiêm trọng. Trong trường hợp này cấm tuyệt đối cấp nước bổ sung, 

công nhân vận hành cần nhanh chóng thao tác ngừng máy sự cố như sau: 

+ Đóng lá hướng khói, Tắt quạt gió. 

+ Tắt béc đốt, ngừng cung cấp dầu cho béc đốt. 

+ Đóng van hơi chính. 

+ Đóng tất cả các cửa tránh không khí lạnh lọt vào buồng tối. 

- Sau khi ngừng lò có sự cố, cần để thời gian cho lò hơi nguội từ từ. Khi áp suất 

giảm dưới mức làm việc bình thường, cần kiểm tra các bộ phận liên quan, đặc 

biệt các bề mặt tiếp nhiệt, sau đó tiến hành xử lý như trường hợp trên. 

- Khi xác định van xả đáy không kín, nước chảy mạnh qua đường xả đáy hoặc 

van một chiều không kín, đường cấp nước (từ bơm tới lò hơi) nóng quá mức 

bình thường, phải tiến hành ngừng hoạt động. Xử lý giống trường hợp cạn nước 

nghiêm trọng.  

(2) Đầy nước quá mức 

a/ Hiện tượng 

 Nước ngập ống thủy và nghe thấy tiếng va đập thủy lực bên trong lò hơi. Áp 

suất hơi giảm, hơi nước cấp bên tiêu thụ lẫn nhiều nước ngưng. 

b/ Nguyên nhân 

- Khi tiến hành cấp nước bổ sung nước cho lò hơi, công nhân không quan sát 

ống thủy sáng để ngưng bơm kịp thời. 

- Cường độ đốt cao, bên sử dụng ít hoặc ngưng sử dụng hơi. Trong trường hợp 

này mức nước trung bình của ống thủy có thể vượt quá mức cho phép cao nhất. 

c/ Cách xử lý 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của cơ sở  

Kho bảo quản, nhà máy sấy cám & sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản Tâm Sông Việt 

Trang 38 
 

- Thông rửa ống thủy, giảm bớt cường độ đốt, xả đáy để mức nước trở lại bình 

thường. 

- Xả nước trên đường cấp hơi, sau đó cho lò hơi hoạt động trở lại. 

(3) Ống thủy báo mực nước giả tạo 

a/ Hiện tượng 

 Mực nước trong ống thủy đứng yên, không giao động lên xuống. Hai ống 

thủy sáng báo hai mức nước khác nhau. 

b/ Nguyên nhân 

- Trong các ca vận hành, công nhân không thực hiện thông rửa ống thủy. 

- Ống thủy bị tắc sau khi thông rửa 

c/ Cách xử lý: Tiến hành thông rửa ống thủy, sau khi thông, mức nước 

trong ống thủy phải dao động. Căn cứ vào mức nước này, ta biết lò hơi đang 

trong tình trạng nào để xử lý tiếp, theo từng trường hợp cụ thể. 

d/ Đặc biệt chú ý 

- Mỗi ca vận hành cần thông rửa ống thủy đầu ca và giữa ca như quy định 

trong quy trình vận hành. 

- Mực nước giả tạo trong ống thủy nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn 

đến các sự cố đầy nước quá mức hoặc cạn nước nghiêm trọng, nếu không kịp 

thời xử lý sẽ dẫn đến hậu quả vỡ lò hơi. 

(4) Áp suất tăng quá mức cho phép 

a/ Hiện tượng: Van an toàn tác động liên tục, đồng hồ áp lực chỉ trị số cao 

hơn áp suất làm việc bình thường. 

b/ Nguyên nhân : 

- Nơi tiêu thụ hơi ngừng việc lấy hơi mà không báo cho bên cung cấp biết. 

- Van an toàn không tác động hoặc tác động không kịp thời, tác động không hết 

công suất do kẹt. 

- Cường độ đốt tăng quá mức bình thường. 

- Bên tiêu thụ ngừng việc lấy hơi, trong khi bên cung cấp vẫn hoạt động. 

c/ Cách xử lý: 

- Giảm cường độ đốt, đóng lá hướng khói. 

- Mở van xả khí hoặc mở cưỡng chế van an toàn (kéo van an toàn bằng tay). 

- Xả đáy gián đoạn kết hợp với cấp nước bổ sung. 

(5) Phồng, nổ ống phần trao đổi nhiệt (ống lửa, ống nước, ống sinh hơi, ống lò) 

a/ Hiện tượng: 

Nhìn qua cửa kiểm tra vào buồng đốt thấy bộ phận của diện tích tiếp nhiệt bị 

phồng. Hoặc nghe thấy tiếng nổ ống sinh hơi (ống lò, ống lửa) bên trong lò, hơi 

nước thoát ra ống khói, áp suất tụt nhanh. 

b/ Nguyên nhân: 
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 - Trong các đợt định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng, không làm vệ sinh sạch cáu cặn, 

bẩn trên bề mặt kim loại của phần bị đốt nóng. 

- Không phát hiện được các chỗ yếu cục bộ do ăn mòn để xử lý trước. 

- Chất lượng nước cấp không bảo đảm. 

- Lò hơi trong tình trạng cạn nước nghiêm trọng. 

c/ Cách xử lý: 

- Tiến hành thao tác ngừng lò sự cố bằng cách: Tắt béc đốt; Tắt quạt gió; Đóng 

lá hướng khói. 

- Khi lò hơi có chỗ phồng thì nhanh chóng hạ áp suất bằng cách mở van xả khí 

và cưỡng chế mở van an toàn.            

- Để nguội lò, tiến hành kiểm tra và sửa chữa chỗ phồng. 

(6) Nổ vỡ ống thủy sáng 

a/ Hiện tượng: Nghe tiếng nổ vỡ ống thủy tinh, nước và hơi bốc ra mù mịt. 

b/ Nguyên nhân: 

- Lắp ống thủy tinh đồng tâm nên ống thủy tinh bị nứt. 

- Do nước lạnh bắn vào hoặc do vật cứng va vào. 

c/ Cách xử lý: 

- Đóng các đường hơi và đường nước để thay ống thủy tinh mới. 

- Không có ống thủy tinh dự trữ thì ngừng hoạt động của lò hơi. 

(7) Áp kế bị hỏng hoặc không chính xác: 

a/ Hiện tượng: Mặt kính bị vỡ.  Khi kiểm tra áp kế, lúc ngắt kim không trở 

về vị trí số 0 mà lệch với vị trí “0” trị số lớn hơn ½ trị số cho phép. Hơi và nước 

tràn đầy mặt kính. 

b/ Nguyên nhân: Không kiểm định đồng hồ hàng năm hoặc do tác dụng của 

ngoại lực. 

c/ Cách xử lý: 

- Trong trường hợp mặt kính vỡ, nhưng áp kế vẫn hoạt động tốt cho phép làm 

việc đến hết ca. 

- Các trường hợp khác phải thay áp kế mới. 

(8) Van an toàn hỏng 

a/ Hiện tượng:  Đóng không kín khi áp suất chưa cao quá mức cho phép. 

Vượt quá áp suất cho phép mà vẫn không làm việc. 

b/ Nguyên nhân: 

- Bề mặt tiếp xúc của van bị mòn không đều, bị vênh. 

- Kẹt cứng lò xo hoặc các bộ phận cơ khí. 

c/ Cách xử lý: 

- Phải ngừng hoạt động của lò để thay thế hoặc sửa chữa.  
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- Trường hợp van an toàn không đóng kín và lượng hơi thoát ra không nhiều, 

cho phép vận hành đến hết ca, sao đó ngừng lò để sửa chữa. Trường hợp sụt lỡ 

nhiều phải ngừng ngay lại, chờ nguội và sửa chữa kịp thời. 

(9) Sụp lở tường lò hộp lửa, hộp khói 

- Nếu sụt cục bộ có thể vận hành hết ca sau đó ngừng lò sửa chữa. Trường hợp 

sụt lở nhiều phải ngừng lò ngay lại, chờ lò nguội và sửa chữa kịp thời. 

(10) Chảy đinh chì ở Balông (hay đỉnh trên của ống lò nếu có) 

- Đối với lò hơi có đinh chì bảo hiểm, việc chảy đinh chì là sự cố hết sức 

nghiêm trọng, làm giảm tuổi bền đáng kể của thiết bị. Trong trường hợp này 

phải báo cho Ban giám đốc tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa mới được phép vận 

hành lại. 

(11) Cường độ đốt giảm 

a/ Nguyên nhân: Thiếu gió cung cấp cho sự cháy.  Nghẹt đường thoát khói. 

b/ Cách xử lý: 

- Cấp thêm không khí cho buồng đốt. 

- Tăng lưu lượng hút khói. 

- Điều chỉnh tỉ lệ nhiên liệu đốt cho phù hợp. 

(12) Lưỡi lửa ngắn, có hiện tượng quạt trở lại (dội lửa) 

a/ Nguyên nhân: Lượng hút không đảm bảo hoặc quạt hút khói không hoạt 

động. Hệ thống đường ống hút bị tắc. 

b/ Cách xử lý: 

- Điều chỉnh lưu lượng hút cho phù hợp.    

- Làm vệ sinh nếu đường hút bị tắc. 

(13) Nhiệt độ nước cấp cao 

a/ Nguyên nhân: Do sử dụng nước thu hồi to  = 70 – 80 
o
C, nên khi đưa qua 

bộ phận hâm nước có thể nóng quá mức cho phép. Trong thời gian dài không 

cấp thêm nước cho lò hơi. 

b/ Cách xử lý: 

- Điều chỉnh lưu lượng không khí nóng qua bộ hãm bằng cách mở to đường 

thoát khói trực tiếp. 

- Cho nước trong bộ hâm hồi lưu trở lại bồn chứa trung gian. 

(14) Đường thoát khói nghẹt: 

- Vệ sinh định kỳ hâm nước, ống lửa, buồng lửa, buồng khói, đường thoát khói. 

- Trong trường hợp bị tắc nghẹt, phải ngừng lò và làm vệ sinh. 

CHÚ Ý: 

1. Mọi sự  cố xảy ra và cách xử lý sự cố phải ghi chép đầy đủ vào sổ giao ca, 

báo cho cán bộ quản lý cơ sở.  
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2. Các sự cố có ảnh hưởng tới độ bền của lò hơi phải ghi vào lý lịch lò hơi: 

nguyên nhân, cách xử lý, sau đó tiến hành kiểm tra lại độ bền của lò hơi. 

3. Đối với các sự cố gây tai nạn lao động, ảnh hưởng tính mạng con người, hư 

hỏng tài sản, phải tiến hành các bước theo đúng quy định tại Chương XV - Quy 

phạm QPVN 23 - 81 về an toàn lao động đối với thiết bị chịu  áp lực và nồi hơi 

do Nhà nước ban hành. 

6.4.  Sự cố các công trình bảo vệ môi trƣờng 

6.4.1. Sự cố đối với hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải 

- Nguyên nhân: Hư hỏng máy móc, thiết bị, đường ống. 

- Biện pháp ứng phó sự cố môi trường. 

+ Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị và sửa 

chữa kịp thời khi gặp sự cố. Thu gom bùn thải đúng tần suất. Thường xuyên vệ 

sinh đường ống dẫn nước tránh tắt nghẽn, hạn chế phát sinh mùi hôi trong môi 

trường yếm khí. 

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

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

6.4.2. Sự cố tại khu vực lƣu giữ chất thải 

- Nguyên nhân: Tràn đổ chất thải rắn và chất thải nguy hại, không thu gom 

đúng tần suất làm quá tải khu vực lưu giữ. 

- Biện pháp ứng phó: 

+ Khu vực kho chứa chất thải nguy hại được xây gờ bao quanh nhằm hạn 

chế lượng nước mưa cuốn theo chất thải nguy hại, ngăn ngừa sự tràn đổ phát tán 

chất thải nguy hại dạng lỏng ra môi trường nếu có sự cố. 

+ Bố trí các thùng chứa cát tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại nhằm 

khắc phục sự cố tràn đổ dung môi thải. Cát sau khi thu gom sẽ bị nhiễm hóa chất 

và được xử lý như chất thải nguy hại. 

Ngoài ra, trong quá trình vận hành các công trình xử lý môi trường nhà 

máy luôn bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường quản lý, đảm bảo giám sát 

quá trình hoạt động 24/24 nên khả năng xảy ra sự cố của hệ thống khống chế ô 

nhiễm tại cơ sở hầu như không có khả năng xảy ra. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (nếu có): không có 

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

cáo đánh giá tác động môi trƣờng (nếu có): 

Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện 

đánh giá tác động môi trường, cụ thể như sau: 
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8.1. Thay đổi tên dự án đầu tƣ  

Tên cơ sở theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt: “Nhà 

máy sấy và ép viên cám Tâm Sông Việt”, tên cơ sở được điều chỉnh theo giấy 

chứng nhận đầu tư số 7759919704 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp thay 

đổi lần thứ 5 ngày 02/5/2018 là: “Kho bảo quản, nhà máy sấy cám và sản xuất 

thức ăn chăn nuôi – thủy sản Tâm Sông Việt”. 

8.2. Thay đổi, cập nhật diện tích các hạng mục công trình của cơ sở. 

Bảng 3.6: Nội dung điều chỉnh các hạng mục xây dựng của cơ sở 

T

T 

NỘI DUNG THEO BÁO 

CÁO ĐTM ĐÃ ĐƢỢC PHÊ 

DUYỆT 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 
GHI 

CHÚ 

CÔNG TRÌNH 
Diện tích 

(m
2
) 

CÔNG TRÌNH 
Diện tích 

(m
2
) 

 Công trình chính    

1 Kho nguyên liệu 1 1.092,00 Kho nguyên liệu 1 1.092,00 
Không 

 thay đổi 

2 Kho nguyên liệu 2 900,00 Kho nguyên liệu 2 936,00 
Thay đổi 

diện tích 

3 Kho sấy cám 321,75 Kho sấy cám  292,00 
Không 

hoạt động 

4 
Nhà máy chế biến 

thức ăn 
935,00 

Nhà máy chế biến 

thức ăn 
1.456,00 

Thay đổi 

diện tích 

5 Nhà lò hơi 180,00 Nhà lò hơi 180,00 
Không 

 thay đổi 

6 Kho thành phẩm 2.025,00 

Ao hiện trạng (sử 

dụng làm ao nuôi 

thử nghiệm). 

2.025,00 

Thay đổi 

công 

năng 

 Công trình phụ trợ    

1 Văn phòng 150,00 
Nhà ở (nhà làm 

việc)  
229,00 

Thay đổi 

công 

năng và 

bổ sung 

diện tích 

   
Nhà tập thể - vệ 

sinh 
300,00 

   Nhà bếp +  nhà ăn 150,00 

3 Trạm biến áp 18,00 Trạm biến áp 16,00 
Thay đổi 

diện tích 

4 Bồn chứa nước 40,00 Mái che, sân bãi, 

cây xanh – tường 
8.530,10 

 

- 2 Bãi xe hàng 200,00 
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T

T 

NỘI DUNG THEO BÁO 

CÁO ĐTM ĐÃ ĐƢỢC PHÊ 

DUYỆT 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 
GHI 

CHÚ 

CÔNG TRÌNH 
Diện tích 

(m
2
) 

CÔNG TRÌNH 
Diện tích 

(m
2
) 

6 Bến nhập hàng 72,00 rào, đường nội bộ 

7 Đường (nội bộ) 4m 480,00 

 Đường (nội bộ) 8m 600,00 

8 
Công viên cây 

xanh - tường rào 
1.350,00 

 Công trình bảo vệ môi trƣờng   

1 
Khu xử lý nước 

thải 
50,00 

Khu xử lý nước 

thải 
50,00 

Không 

 thay đổi 

2 
Khu vực chứa tro - 

xỉ 
50,00 

Khu vực chứa tro - 

xỉ 
72,00 

Tăng diện 

tích 

3 
Kho chứa chất thải 

nguy hại 
6,00 

Kho chứa chất thải 

nguy hại 
6,00 

Không 

 thay đổi 

4 
Kho chứa nhiên 

liệu 
30,00 

Kho chứa nhiên 

liệu 
0,00 

Không 

xây dựng 

5 
Khu vực chứa rác 

thải sinh hoạt 
20,00 

Khu vực chứa rác 

thải sinh hoạt 
0,00 

Không 

xây dựng 

9 Đất trống dự trữ 18.981,75 

Khu xử lý nước 

thải từ ao nuôi thử 

nghiệm 

15.000,00 

Gồm: Ao 

lắng nước 

thải, bờ 

bao và 

cây xanh. 

 TỔNG 27.501,5 TỔNG 30.334,1  

 

- Đính kèm bản vẽ mặt bằng tổng thể theo nội dung báo cáo ĐTM được phê 

duyệt và bản vẽ mặt bằng tổng thể đã được điều chỉnh bổ sung theo hiện trạng 

thực tế tại cơ sở. 

 Mô tả chi tiết các nội dung điều chỉnh  

 Điều chỉnh các công trình chính 

- Cập nhật diện tích kho nguyên liệu số 2 tại vị trí [K2] tăng 36 m
2
, diện tích 

của Nhà máy chế biến thức ăn tại vị trí [K4] được điều chỉnh tăng 521 m
2
 và 

diện tích cua Kho sấy cám tại vị trí [K5] được xây dựng giảm 29,75 m
2
 so với 

bảng cân bằng đất đã trình bày trong nội dung Báo cáo ĐTM được phê duyệt, lý 

do cập nhật lại số liệu sau khi xây dựng. 
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- Giữ nguyên ao hiện trạng, không xây dựng kho thành phẩm tại vị trí [K3] 

diện tích 2.025 m
2
. Do nhu cầu thị trường và tình hình sản xuất thực tế của nhà 

máy đang thu hẹp, khối lượng sản xuất đáp ứng chủ yếu cho nhu cầu sử dụng 

nội bộ, sản phẩm của cơ sở sẽ được lưu trữ tại Nhà máy chế biến thức ăn và vận 

chuyển trực tiếp đến các vùng nuôi. Do đó, chủ cơ sở không san lấp ao hiện 

trạng và sử dụng làm ao nuôi thử nghiệm, nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm 

thức ăn sản xuất tại cơ sở. 

 Điều chỉnh công trình phụ trợ 

- Không xây dựng khối văn phòng 150 m
2
 tại vị trí [K7] (theo bảng vẽ trong 

báo cáo ĐTM được phê duyệt), khu vực làm việc được bố trí tại vị trí [K9], 

đồng thời cập nhật vào bảng cân bằng đất khu vực Nhà bếp + Nhà ăn tại vị trí 

[K11] và khu nhà tập thể tại vị trí [K10] (theo bản vẽ điều chỉnh đính kèm phụ 

lục của báo cáo). 

- Cập nhật và bổ sung diện tích sân đường nội bộ và cây xanh theo thực tế 

của cơ sở, lý do điều chỉnh cập nhật lại số liệu diện tích sau khi xây dựng. 

 Điều chỉnh công trình bảo vệ môi trƣờng 

- Không xây dựng kho chứa nhiên liệu củi trấu, than đá tại vị trí [K18] (theo 

bảng vẽ trong báo cáo ĐTM được phê duyệt) do hiện tại nhà máy không còn sử 

dụng than đá mà chỉ sử dụng củi trấu cấp cho lò hơi. Củi trấu được chứa trong 

bao tải, khu vực chứa củi trấu có diện tích 75 m
2
 (5m x 15m) được đặt trong nhà 

lò hơi vị trí [K6] (theo bản vẽ mặt bằng tổng thể điều chỉnh). Khu vực chứa củi 

trấu có khả năng lưu chứa 40 – 50 tấn củi trấu, đảm bảo lưu chứa nhiên liệu sử 

dụng cho lò hơi vì vậy chủ cơ sở không đầu tư kho chứa nhiên liệu. 

- Không xây dựng khu rác thải sinh hoạt vị trí [K20] (theo bảng vẽ trong báo 

cáo ĐTM được phê duyệt), do hiện tại lượng rác thải sinh hoạt phát sinh không 

nhiều, đồng thời khu vực cơ sở có đơn vị thu gom rác đến thu gom và xử lý định 

kỳ 1 lần/ ngày. Do đó, rác thải sinh hoạt sẽ được tập trung về thùng chứa đặt tại 

tuyến đường tỉnh lộ 941 phía trước cơ sở và được xe thu gom rác của Xí nghiệp 

môi trường Châu Thành thu gom định kỳ 1 lần/ngày về nơi xử lý theo quy định.  

- Điều chỉnh vị trí khu hệ thống xử lý nước thải sản xuất vị trí [K16] (theo 

bản vẽ trong báo cáo ĐTM) về đặt ở góc phải trong khu Nhà máy chế biến thức 

ăn vị trí [K15] (theo bản vẽ mặt bằng tổng thể điều chỉnh), để thuận lợi cho việc 

thu gom toàn bộ nước thải về hệ thống xử lý nước thải. 

- Điều chỉnh vị trí kho chứa chất thải nguy hại [K19] (theo bản vẽ trong báo 

cáo ĐTM) về vị trí cạnh khu vực nhà lò hơi vị trí [K14] (theo bản vẽ mặt bằng 

tổng thể điều chỉnh). 

- Bổ sung diện tích Khu xử lý nước thải từ ao nuôi thử nghiệm vị trí cuối cơ 

sở [K18] (theo bản vẽ mặt bằng tổng thể điều chỉnh), chức năng của ao này là ao 

lắng nước thải từ ao nuôi thử nghiệm và là nơi tiếp nhận nước thải sau xử lý của 
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hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 05 m
3
/ngày.đêm, trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

8.3. Các điều chỉnh có liên quan đến quy trình sản xuất 

8.3.1. Bỏ quy trình sản xuất cám sấy 

Bảng 3.7: Điều chỉnh bỏ quy trình sản xuất sản phẩm cám sấy 

NỘI DUNG THEO BÁO CÁO ĐTM ĐÃ ĐƢỢC 

PHÊ DUYỆT 
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dây chuyền sấy cám hoạt 

động không hiệu quả, chủ 

cơ sở đã ngưng hoạt động 

hoàn toàn từ năm 2013. Do 

đó, nội dung điều chỉnh là 

bỏ quy trình sản xuất sản 

phẩm cám sấy của cơ sở 

trong báo cáo. 

 

 

 

8.3.2.  Bổ sung công đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Để đáp ứng nhu cầu thị trường và đa dạng hóa các sản phẩm của cơ sở, Chủ 

cơ sở đã bổ sung thêm công đoạn chế biến thức ăn gia súc, gia cầm vào quy 

trình sản xuất thức ăn thủy sản của nhà máy tạo thành một quy trình thống nhất 

có 02 công đoạn. Do đó, chủ cơ sở điều chỉnh cập nhật lại quy trình sản xuất của 

cơ sở như sau: 

 

 

 

 

Cân thành phẩm, may bao 

Kho chứa Hồ nạp liệu 

Vận chuyển cám qua 

bộ phận quạt hút hơi 

nóng qua silo lắng 

Bộ phận làm nguội 

lần 1 qua silo lắng 

Sàng phân loại 

Bộ phận làm nguội 

lần 02 qua silo lắng 

Bồn trộn 

Dây chuyền sản xuất 

TACN -TS 

Cân thành phẩm, 

may bao 

Cân nhập 

nguyên liệu 

Nguyên liệu 

vào 
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Bảng 3.8: Nội dung điều chỉnh quy trình sản xuất của cơ sở 

NỘI DUNG THEO BÁO CÁO ĐTM 

ĐÃ ĐƢỢC PHÊ DUYỆT 
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

 

 
Bin 

chứa 

Cân phối 

liệu 
Gàu tải 

Máy phối trộn 

Nạp 

liệu 
Gàu tải 

Máy 

sàng 
Vít tải 

Bin chứa 

Máy nghiền siêu mịn 

Nghiền thô 

Sàng tinh 

Máy trộn tinh 

Bin chứa 

Máy ép đùn 

Quạt hút 

Sấy 

Bin chứa 

Áo Dầu 

Làm mát 

Sàng làm sạch 

Bin chứa Cân đóng bao 

Máy ép viên 

thức ăn gia 
súc 

Sàng làm 

sạch thành 

phẩm 

Bin chứa 

Làm mát 

Máy nghiền 

Bin chứa  
nguyên liệu 

chưa nghiền 

Bin chứa 
nguyên liệu 

sau nghiền 

Máy trộn 

tinh 

Cân đóng bao 

Bin 
chứa 

Cân phối 

liệu 

Gàu tải 

Nạp 

liệu 

Gàu 

tải 

Máy 

sàng 

Vít tải 

Bin chứa 

Máy phối trộn 

Bin chứa 

Máy nghiền siêu mịn 

Nghiền thô 

Sàng tinh 

Máy trộn tinh 

Bin chứa 

Máy ép đùn 

Quạt hút 

Sấy 

Áo dầu 

Làm mát 

Sàng làm sạch 

Bin chứa 

Công 

đoạn 

lắp 

đặt 

bổ 

sung 

Công 

đoạn 

theo 

báo 

cáo 

ĐTM 

được 

phê 

duyệt 
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Năm 2015, chủ cơ sở lắp đặt bổ sung công đoạn sản xuất thức ăn gia súc gia 

cầm vào quy trình sản suất thức ăn thủy sản của cơ sở, tạo thành quy trình sản 

xuất liên tục có 02 sản phẩm chạy song song nhau. Nguyên liệu được nạp vào hệ 

thống đến Gàu tải, sau đó qua công đoạn Sàng để loại bỏ tạp chất, tiếp tục được 

Vít tải đưa vào Bin chứa, các nguyên liệu được cân phối trộn nguyên liệu theo tỷ 

lệ thích hợp và đưa đến Gàu tải. Tại Gàu tải được chia thành 2 ngã, một là cấp 

liệu cho Máy phối trộn của công đoạn sản xuất thức ăn thủy sản, hai là vào Bin 

chứa nguyên liệu chưa nghiền của công đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, 

gia cầm. 

 Công đoạn sản xuất thức ăn thủy sản 

Nguyên liệu tại Gàu tải được đưa vào Máy phối trộn, đảm bảo tỷ lệ hợp lý 

theo quy định cho nuôi trồng thủy sản, sau đó thức ăn được chuyển qua nghiền: 

Nguyên liệu được nghiền nát bằng hệ thống búa quay tròn với vận tốc lớn, máy 

nghiền điều chỉnh được kích cỡ hạt to hoặc mịn tuỳ theo yêu cầu. Tiếp tục được 

trộn: Nguyên liệu sau khi nghiền được chuyển đến bồn trộn bằng băng tải có khả 

năng phân loại sản phẩm đã nghiền vào máy trộn khuấy điều nguyên liệu để có 

thành phẩm là thức ăn hỗn hợp.  

Tiếp theo nguyên liệu được đưa vào bin chứa đến Máy ép đùn và đến các giai 

đoạn hoàn thiện như sấy, áo dầu, làm mát, làm sạch, sau đó được chứa trong bin 

chứa, cuối cùng sẽ được cân đóng bao theo yêu cầu. 

 Công đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Từ giai đoạn nạp liệu đến gàu tải trước phối trộn được sử dụng chung các 

thiết bị của hệ thống cũ. Tại nơi gàu tải được chia thành 2 ngã, một là cấp liệu 

cho máy phối trộn của sản xuất thức ăn thủy sản, hai là vào Bin chứa nguyên 

liệu chưa nghiền của công đoạn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm (công đoạn 

mới), sau đó được nghiền mịn theo kích cỡ phù hợp và được đưa về Bin chứa 

nguyên liệu sau nghiền, nguyên liệu sẽ tiếp tục được chuyển vào máy trộn tinh 

phối trộn thức ăn theo tỷ lệ cho phù hợp, tiếp tục được đưa vào máy ép viên thức 

ăn chăn nuôi cuối cùng được qua công đoạn làm mát và sàng làm sạch trước khi 

đưa vào Bin chứa, trước đây cụm Bin chứa thành phẩm gồm 2 Bin chứa, nay 

được chia ra một bin chứa sản phẩm thức ăn thủy sản và một bin chứa sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, cuối cùng sản phẩm được cân đóng và bao 

theo yêu cầu. 

8.3.3.  Cập nhật nhu cầu nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra của cơ sở 

Cơ sở không hoạt động dây chuyển sản xuất cám sấy và bổ sung công đoạn 

sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, đồng thời giữ nguyên ao hiện trạng 

không xây dựng kho thành phẩm mà tận dụng là ao nuôi thử nghiệm các sản 

phẩm thức ăn của cơ sở. Do đó, nhu cầu nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra 
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của cơ sở được điều chỉnh so với nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường được phê duyệt, cụ thể như sau: 

Bảng 3.9: Cập nhật nhu cầu nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra của cơ sở 

ST

T 

NỘI DUNG THEO BÁO CÁO 

ĐTM ĐÃ ĐƢỢC PHÊ DUYỆT 
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

Nguyên liệu đầu vào 
Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Nguyên liệu đầu vào 

Khối 

lƣợng 

(tấn/năm) 

1 Nguyên liệu cám sấy 36.000 Nguyên liệu cám sấy 
Không sử 

dụng 

2 
Nguyên liệu sản xuất 

thức ăn thủy sản 
14.400 

Nguyên liệu sản xuất 

thức ăn chăn nuôi và 

thức ăn thủy sản 

14.400 

3 Nhiên liệu củi trấu 450  Nhiên liệu củi trấu 600 

4 Nhiên liệu than đá 18 Nhiên liệu than đá 
Không sử 

dụng 

5 Số nhân sự 30 người Số nhân sự hiện tại 15 người 

* Sản phẩm của cơ sở 
Khối lƣợng 

(tấn/năm) 
Sản phẩm của cơ sở 

Khối 

lƣợng 

(tấn/năm) 

1 Cám sấy 34.560 Cám sấy Không  

2 Thức ăn thủy sản 14.112  Thức ăn thủy sản 7.112 

3 
Thức ăn chăn nuôi 

gia súc, gia cầm. 
0 

Thức ăn chăn nuôi gia 

súc, gia cầm. 
7.000 

4 Cá tra thương phẩm 0 Cá tra thương phẩm 103,27  

 

8.4.  Điều chỉnh quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi 

Lò hơi có nhiệm vụ cung cấp hơi phục vụ cho quy trình sản xuất thức ăn, tuy 

cơ sở lắp đặt bổ sung công đoạn sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng không tăng 

khối lượng nhu cầu nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, do đó lò hơi vẫn 

đảm bảo công suất cấp hơi cho hoạt động sản xuất của cơ sở.  

Nguồn nhiên liệu sử dụng cho lò hơi là củi trấu do đó chủ cơ sở điều chỉnh 

quy trình xử lý lò hơi của cơ sở cho phù hợp, đảm bảo khí thải sau xử lý đạt quy 
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chuẩn cho phép theo quy định. Quy trình xử lý khí thải lò hơi theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt và quy trình xin điều chỉnh được mô tả trong bảng sau. 

Bảng 3.10: Điều chỉnh quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi 

NỘI DUNG THEO BÁO CÁO ĐTM 

ĐÃ ĐƢỢC PHÊ DUYỆT 
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thuyết minh quy trình xử lý khí thải lò hơi điều chỉnh: 

Hệ thống sử dụng một quạt ly tâm công suất lớn (900 m
3
/h), để tạo ra một 

lực hút ly tâm, hút không khí chứa bụi vào thiết bị Cyclone, dòng không khí có 

lẫn bụi, di chuyển xoáy tròn qua đường ống, theo phương tiếp tuyến với ống trụ, 

luồng khí trên đưa tới phễu, bị đẩy ngược lên và chuyển động xoáy bên trong 

ống và thoát ra ngoài, trong khi xoáy lên xuống trong ống: các hạt bụi va chạm 

vào thành ống, mất quán tính và rơi xuống dưới đáy, phần đáy Cyclone sẽ được 

lắp thêm van xả tự động, định kỳ xả bụi vào thùng chứa, vận chuyển vào kho 

chứa xử lý theo quy định. Dòng khí thải lẫn các hạt bụi nhỏ tiếp tục di chuyển về 

ống khói được hơi nước tại bể lọc bụi ướt sẽ hấp phụ các hạt bụi xuống bể lắng, 

phần nước sau khi hấp phụ sẽ được lắng bụi, phần nước trong phía trên sẽ tự 

chảy về hố ga thu nước thải và được bơm về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

để xử lý đạt quy chuẩn theo quy định.  

 Đánh giá nội dung điều chỉnh công nghệ xử lý khí thải lò hơi 

Hoạt động lò hơi chỉ sử dụng nguyên liệu củi trấu, việc điều chỉnh công nghệ 

xử lý lò hơi mục tiêu đảm bảo khí thải lò hơi được xử lý đạt quy chuẩn cho phép 

theo quy định. Nội dung điều chỉnh có tác động tích cực trong việc nâng cao 

Khí 

thoát 

ra 

Định kỳ dẫn về bể chứa để xử lý 

Quạt 

hút 

Khí thải 

lò hơi 

Bơm 

0,5 
HP 

Giàn phun 

Giá đỡ 
chớp 

thu khí 

Bể chứa 

nước 

Bể  

lắng 

Quạt hút 

 

Cyclone 

thu bụi 1 

Ống  

khói 

Khí 

thải 

Cyclone 

thu bụi 2 

Thu bụi tro định 

kỳ 

 Bể lọc bụi ướt 

Nước 

thải 

được 

dẫn về 

bể xử lý 

nước 

thải để 

xử lý 

https://dtengineering.vn/thiet-bi-loc-bui-kieu-dung-cyclone/
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hiệu quả xử lý khí thải lò hơi và đảm bảo hoạt động của cơ sở được hạn chế đến 

mức thấp các tác động xấu đến môi trường. Để đánh giá hiệu quả xử lý khí thải 

lò hơi, tại thời điểm thực hiện giấy phép môi trường chủ cơ sở tiến hành thu mẫu 

khí thải sau xử lý của lò hơi kết quả được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.11: Kết quả quan trắc chất lƣợng khí thải tại ống khói lò hơi 

Ký hiệu 

Lƣu 

lƣợng 

Bụi 

tổng 
CO NO2 SO2 

m
3
/h mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 

Đầu ra tại ống khói lò 

hơi 

998 -

1.300 
2,19 497 26 6 

QCVN 19:2009/BTNMT - 240 1.200 1.020 600 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2021). 

Ghi chú:  QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B; Cmax: Nồng độ tối đa cho 

phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp được tính theo công 

thức sau: Cmax= C x Kp x Kv; Trong đó:  

+ C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ. 

+ Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải, Kp=1. 

+ Kv là hệ số vùng. Chọn Kv=1,2 (do cơ sở nằm ở vùng nông thôn). 

Nhận xét:  

Theo kết quả quan trắc khí thải cho thấy, các thông số đánh giá chất lượng 

khí thải tại ống khói của lò hơi điều nằm trong quy chuẩn cho phép theo quy 

định tại QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Cmax). Điều này cho thấy, hệ thống xử 

lý khí thải lò hơi của cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo được chất lượng khí thải đầu 

ra đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 
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CHƢƠNG IV 

 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

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

 Nguồn phát sinh nước thải 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại cơ sở. 

+ Nguồn số 2: Nước thải quá trình vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất. 

+ Nguồn số 3: Nước thải quá trình xử lý khí thải lò hơi. 

+ Nguồn số 4: Nước thải ao nuôi thủy sản. 

 Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Bảng 4.1: Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa từ các nguồn phát sinh nƣớc thải 

STT NGUỒN PHÁT SINH NƢỚC THẢI 
LƢU LƢỢNG XẢ 

NƢỚC THẢI 

1 Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

05 m
3
/ngày.đêm 2 Nước thải quá trình vệ sinh máy móc thiết bị 

3 Nước thải quá trình xử lý khí thải lò hơi 

4 Nước thải ao nuôi thủy sản. 466 m
3
/ngày.đêm 

Tổng 471 m
3
/ngày.đêm 

  Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng (là 

dòng nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn theo quy định xả ra môi trường tiếp 

nhận), dòng nước thải của cơ sở được mô tả theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Sơ đồ dòng nƣớc thải tại cơ sở  

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 

Nước thải vệ sinh 

máy móc thiết bị 

Nước thải ao nuôi 

thử nghiệm 

Bể tự hoại 

03 ngăn 

Hệ thống XLNT 

(05 m
3
/ngày.đêm) 

Nguồn tiếp nhận  

Cột B – QCVN 40:2011/BTNMT 

Ao lắng xử lý 

nước thải 
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 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Chất lượng nước thải đảm bảo đạt cột B – QCVN 40:2011/BTNMT – quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp hệ số Kq =0,9; Kf=1,1, giá trị 

giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải cột Cmax, như sau: 

Bảng 4.2: Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột B, C Cột B, Cmax 

1 pH - 5,5-9 5,5-9 

2 TSS mg/l 100 99 

3 COD mg/l 150 148,5 

4 BOD5 (20
o
C) mg/l 50 49,5 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 10 9,9 

6 Tổng Nito mg/l 40 39,6 

7 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/l 6 5,94 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 9,9 

9 Coliform MNP/100ml 5.000 5.000 

10 Lưu lượng m
3
/ngày - F ≤ 500 

Trong đó:  

Cmax: Giá trị tối đa cho phép của các thông ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, được tính toán như sau:  

Cmax = C x Kq x Kf 

+ C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (được quy 

định trong trong QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải được quy định trong QCVN 

40:2011/BTNMT ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh 

mương Q ≤ 50 m
3
/s → Kq = 0,9. 

+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải được quy định trong QCVN 

40:2011/BTNMT ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp 

khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải lớn nhất, với F ≤ 500 m
3
/ngày → Kf = 1,1. 

 Vị trí  và phƣơng thức xả thải 

- Địa điểm: Số 1075, tỉnh lộ 942, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang. 

- Số điểm xả thải: 01 điểm 

- Tọa độ vị trí xả nước thải:  X= 0553254 ; Y = 1155796 (theo tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 104
0
45, múi chiếu 3

0
) 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của cơ sở  

Kho bảo quản, nhà máy sấy cám & sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản Tâm Sông Việt 

Trang 53 
 

- Phương thức xả thải: Tự chảy, đường ống xả thải BTCT  Ø168  (mm). 

- Chế độ xả thải 16h/ ngày. 

    - Nguồn tiếp nhận: Kênh nội đồng (tiếp giáp cơ sở). 

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

 Nguồn phát sinh khí thải 

+ Nguồn số 1: Khí thải sản xuất (tại nhà máy chế biến thức ăn). 

    + Nguồn số 2:  Khí thải lò hơi đốt củi trấu công suất 04 tấn/ giờ. 

 Lưu lượng xả khí thải tối đa:  P ≤ 10.000 m
3
/h 

 Dòng khí thải: Số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép là 02 dòng (là 

dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi trường), được mô tả theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Sơ đồ các dòng khí thải tại cơ sở 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải: Chất lượng khí thải sau xử lý đảm bảo đạt cột B – QCVN 19:2009/BTNMT 

– quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ, hệ số Kp =1 ; Kv=1,2. Giá trị Cmax được trình bày ở bảng sau:  

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Trong đó: 

- Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công 

nghiệp được tính theo công thức sau: Cmax = C x Kp x Kv   ;  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 
QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B, C Cột B, Cmax 

1 Lưu lượng m
3
/h - - 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 200 240 

3 CO mg/Nm
3
 1.000 1.200 

4 NOx mg/Nm
3
 850 1.020 

5 SO2 mg/Nm
3
 500 600 

Khí thải sản 

xuất 

Hệ thống lọc bụi 

túi vải 
Ống khói 

Đạt cột B - QCVN 

19:2009/BTNMT  

Khí thải lò 

hơi 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi 
Ống khói 

Đạt cột B - QCVN 

19:2009/BTNMT  
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+ C  là nồng độ của bụi và các chất vô cơ. 

+ Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải. Chọn Kp =1 (P ≤  10.000 m
3
/h). 

+ Kv là hệ số vùng. Chọn Kv =1,2 (cơ sở nằm ở vùng nông thôn). 

 Vị trí và phƣơng thức xả thải  

+ Địa điểm: Số 1075, tỉnh lộ 942, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang. 

+ Số điểm xả thải: 02 điểm , tọa độ vị trí xả thải theo tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 104
0
45, múi chiếu 3

0
, như sau:  

 Nguồn số 1: X = 055320   ;Y = 1155799  

 Nguồn số 2:  X=05531621; Y= 1155760 

+  Phương thức xả thải: xả thải liên tục qua ống khói, chế độ xả thải 16h/ngày. 

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

+ Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính tại cơ sở: Tiếng ồn, độ rung  phát 

sinh từ quy trình sản xuất (tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi – thủy sản). 

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

    * QCVN 24: 2016/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn- mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, thời gian tiếp xúc trong 8h. 

    * QCVN 27: 2016/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – mức 

rung cho phép tại nơi làm việc. 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo, như  sau:  

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ sau HTXLNT công suất 05 m
3
/ngày.đêm năm 2020 và 2021 

TT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 

Kết quả quan trăc năm 2020 Kết quả quan trăc năm 2021 QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột B, Cmax) 
NT1-

TSV 

NT2-

TSV 

NT3-

TSV 

NT4-

TSV 

NT1-

TSV 

NT2-

TSV 

NT3-

TSV 

NT4-

TSV 

1 pH - 7,16 7,25 7,32 6,92 7,12 7,17 7,29 6,95 5,5 -9 

2 TSS mg/l 21 26 26 31 30 18 20 21 99 

3 COD mg/l 21 25 25 27 26 26 27 31 148,5 

4 BOD5 mg/l 14 16 16 17 17 17 17 20 49,5 

5 Amoni mg/l 0,51 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 9,9 

6 Tổng Nito mg/l 3,.64 16 KPH 1,82 KPH KPH KPH KPH 39,6 

7 Tổng Photpho mg/l 3,39 2,24 21,5 0,753 1,41 0,593 0,560 0,970 5,94 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 9,9 

9 Coliform MNP/ 100ml 230 KPH 15 KPH KPH 23 75 43 5.000 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc  và kỹ thuật Tài nguyên môi trường An Giang) 

Ký hiệu: 

NT 1 – TSV : Kết quả quan trắc nước thải Quý I     ;         NT 2 – TSV : Kết quả quan trắc nước thải Quý II  

NT 3 – TSV : Kết quả quan trắc nước thải Quý III   ;        NT 4 – TSV: Kết quả quan trắc nước thải Quý IV   
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Ghi chú:  

QCVN 40:20111/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp  

+ Cmax: Giá trị tối đa cho phép của các thông ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, được tính toán như sau:  

Cmax = C x Kq x Kf 

+ C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (được quy 

định trong trong QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải được quy định trong QCVN 

40:2011/BTNMT ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh 

mương Q ≤ 50 m
3
/s → Kq = 0,9. 

+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải được quy định trong QCVN 

40:2011/BTNMT ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp 

khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải lớn nhất, Kf = 1,1. 

+ Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C đối với thông số pH, Coliforms. 

Kết luận: Từ kết quả quan trắc nước thải cho thấy, các thông số đánh giá chất 

lượng nước thải tại đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải của cơ sở như: pH, SS, 

COD, BOD5, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, tổng dầu mỡ khoáng và 

Coliforms điều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B, Cmax). Ngoại trừ vào đợt 3, năm 2020  thông số tổng 

Phốt Pho vượt 3,6 lần so với quy chuẩn, với kết quả thông số nước thải vượt 

ngưỡng cho phép, nhà máy đã tiến hành kiểm tra lại hệ thống xử lý nước thải, 

đặc biệt là  bể lọc sinh học nhằm đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn theo 

quy định. Vào đợt 4, và kết quả giám sát năm 2021 chất lượng nước thải được 

cải thiện đạt quy chuẩn cho phép. 

Qua đó, cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đang hoạt động có hiệu 

quả, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. Chủ cơ sở sẽ tiếp tục duy trì biện pháp xử lý đối với 

nước thải, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

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

2.1.  Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với khí thải lò hơi 

Kết quả quan trắc định kỳ  khí thải lò hơi  trong 02 năm liền kể trước thời 

điểm lập báo cáo đề xuất được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5.2: Kết quả quan trắc khí thải tại ống khói lò hơi năm 2020 

Năm 

quan trắc 
Ký hiệu 

Lƣu 

lƣợng 

Bụi 

tổng 
CO NOx SO2 

m
3
/h mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 

Năm 2020 

KT1-TSV 3.017 87,6 788,88 57,52 73,88 

KT2-TSV 2.977 61,45 788,6 24,97 31,18 

KT3-TSV 1.298 83,31 123,88 2,36 KPH 

KT4-TSV 1.005 12,45 478,42 92,24 79,73 

Năm 2021 

KT1-TSV 998 82,64 339,49 92,43 71,96 

KT2-TSV 1.284 11,25 135 55 56 

KT3-TSV 2.957 52,63 560,88 45,12 30,57 

KT4-TSV 820 13,60 132,62 39,17 32,14 

QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B, Cmax 
- 240 1.200 1.020 600 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc  và kỹ thuật Tài nguyên môi trường An Giang) 

Ký hiệu: 

 + KT 1 – TSV : Kết quả quan trắc nước thải Quý I 

 + KT 2 – TSV : Kết quả quan trắc nước thải Quý II  

 + KT 3 – TSV : Kết quả quan trắc nước thải Quý III  

 + KT 4 – TSV: Kết quả quan trắc nước thải Quý IV  

Ghi chú:  QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  

Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công 

nghiệp được tính toán theo công thức sau: Cmax=C x Kp x Kv ; Trong đó:  

+ C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ quy định tại cột B- QCVN 

19:2009/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ. 

+ Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải. Chọn Kp =1 (P ≤ 20.000 m
3
/h). 

+ Kv là hệ số vùng. Chọn Kv = 1,2 (do cơ sở nằm ở vùng nông thôn). 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc khí thải cho thấy, các thống số đánh giá 

chất lượng khí thải tại ống khói lò hơi của nhà máy điều nằm trong quy chuẩn 

cho phép theo quy định tại QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Cmax). Điều này cho 

thấy, hệ thống xử lý khí thải lò hơi tại nhà máy đang hoạt động có hiệu quả, đảm 

bảo được chất lượng khí thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra 

môi trường. 
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2.2. Kết quả giám sát môi trƣờng không khí xung quanh 

Kết quả quan trắc định kỳ  môi trường không khí xung quanh  trong 02 năm 

liền kể trước thời điểm lập báo cáo đề xuất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5.3: Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh  

Năm 

quan 

trắc 

Ký hiệu 

TSP CO NO2 SO2 NH3 H2S 

mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

Năm 

2020 

KK1-TSV 0,129 5,17 0,078 0,081 0,103 KPH 

KK2 - TSV KPH 4,19 0,069 0,072 KPH KPH 

Năm 

2021 

KK1-TSV 0,067 4,28 0,066 0,069 KPH KPH 

KK2 - TSV 0,055 4,14 0,067 0,072 KPH KPH 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 30 0,2 0,35 - - 

QCVN 06:2009/BTNMT - - - - 0,2 0,042 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc  và kỹ thuật Tài nguyên môi trường An Giang, 2020) 

Ký hiệu: 

KK1 –TSV: Kết quả quan trắc nước thải Quý II  

KK2–TSV: Kết quả quan trắc nước thải Quý IV  

Ghi chú:  QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh. 

QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh cho thấy 

các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực nhà dân gần 

nhất như: tổng bụi lơ lững (TSP), CO, NO2, SO2 điều có giá trị nằm trong giới 

hạng quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Bên cạnh đó, thông số NH3 và 

H2S cũng có giá trị đạt QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Điều này cho thấy, các biện 

pháp giảm thiểu mà nhà máy đang áp dụng đạt hiệu quả tốt, đảm bảo không gây 

ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực. 
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3. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo 

3.1. Kết quả đánh giá chất lƣợng nƣớc thải trƣớc xử lý của cơ sở 

Thu và phân tích mẫu nước thải tại hố gom hệ thống xử lý nước thải công suất 

05 m
3
/ngày.đêm của cơ sở nhằm đánh giá hiệu quả công trình xử lý nước thải 

của cơ sở, kết quả như sau: 

Bảng 5.4 : Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải trƣớc xử lý của cơ sở 

TT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 
KẾT 

QUẢ 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột B, Cmax) 

1 pH - 7,02 - 

2 TSS mg/l 40 99 

3 COD mg/l 192 148,5 

4 BOD5 (20
0
C) mg/l 106 49,5 

6 Tổng Nito (tính theo N) mg/l 39,79 39,6 

7 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 5,73 5,94 

8 Tổng dầu mỡ  mg/l KPH 9,9 

9 Tổng Coliforms MNP/100ml 2,1x10
3
 5.000 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2021) 

Ghi chú:  

- QCVN 40:20111/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp ; Cmax: Giá trị tối đa cho phép của các thông ô nhiễm trong nước thải 

công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, được tính toán như sau: Cmax 

= C x Kq x Kf 

+ C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (được quy 

định trong trong QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải được quy định trong QCVN 

40:2011/BTNMT ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh 

mương Q ≤ 50 m
3
/s → Kq = 0,9. 

+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải được quy định trong QCVN 

40:2011/BTNMT ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp 

khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải lớn nhất, với F ≤ 50 → Kf = 1,2. 

+ Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C đối với thông số pH, Coliforms. 
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Nhận xét: Kết quả phân tích nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải 

cho thấy các thông số ô nhiễm điều vượt quy chuẩn cho phép, trong đó chỉ tiêu 

COD vượt 1,18 lần, chỉ tiêu BOD5 (20
0
C) vượt 1,96 lần, kết quả phân tích được 

so sánh với quy chuẩn cho quy định và so sánh kết quả giám sát môi trường định 

kỳ sau hệ thống xử lý nước thải của cơ sở, từ đó cho thấy hệ thống xử lý nước 

thải của cơ sở hoạt động có hiệu quả. 

3.2. Kết quả phân tích mẫu khí thải lò hơi  

Bảng 5.5: Kết quả quan trắc chất lƣợng khí thải tại ống khói lò hơi 

STT THÔNG SỐ ĐVT 
KẾT 

QUẢ 

QCVN 

19:2009/BTNMT,  

(Cột B, Cmax) 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 2,19 240 

2 CO mg/Nm
3
 497 1.200 

3 NOx (tính theo NO2) mg/Nm
3
 26 1.020 

4 SO2 mg/Nm
3
 6 600 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2021) 

Ghi chú:   

* QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B.  

Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công 

nghiệp được tính toán theo công thức sau: Cmax=C x Kp x Kv ; Trong đó:  

+ C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ quy định tại cột B- QCVN 

19:2009/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ. 

+ Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải. Chọn Kp =1 (P ≤ 20.000 m
3
/h). 

+ Kv là hệ số vùng. Chọn Kv = 1,2 (do cơ sở nằm ở vùng nông thôn). 

Nhận xét: Theo kết quả thu mẫu khí thải lò hơi sau xử lý được đối chiếu với 

kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở, kết quả cho thấy các thông số 

đánh giá chất lượng khí thải tại ống khói lò hơi của nhà máy điều nằm trong quy 

chuẩn cho phép theo quy định tại QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Cmax).  
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3.3. Kết quả phân tích mẫu không khí sau hệ thống lọc bụi túi vải. 

Mục tiêu thu mẫu khí thải sau hệ thống lọc bụi túi vải nhằm đánh giá hiệu quả 

của hệ thống lọc bụi, cũng như đánh giá mức độ khả thi của giải pháp đang được 

áp dụng, kết quả đo đạc được như sau: 

Bảng 5.6: Kết quả đo đạc mẫu không khí sau hệ thống xử lý thải 

STT THÔNG SỐ ĐVT KẾT QUẢ 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

(Cột B, Cmax) 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 3,77 240 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2021) 

Ghi chú:  QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B; Cmax: Nồng độ tối đa cho 

phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp được tính theo công 

thức sau: Cmax= C x Kp x Kv 

+ Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải. Chọn Kp=1 (với P ≤ 20.000 m
3
/h). 

+ Kv là hệ số vùng. Chọn Kv=1,2 (do cơ sở nằm ở vùng nông thôn) 

Kết luận: Theo kết quả quan trắc khí thải cho thấy, thông số đánh giá chất 

lượng khí thải sau hệ thống lọc bụi túi vải của cơ sở  nằm trong giới hạn cho 

phép quy định tại QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Cmax). Điều này cho thấy, hệ 

thống xử lý khí thải tại nhà máy đang hoạt động có hiệu quả, đảm bảo được chất 

lượng khí thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường bên 

ngoài. 

3.4. Kết quả phân tích mẫu tại khu vực nhà máy chế biến thức ăn  

Mục tiêu thu mẫu khí thải trong nhà máy chế biến thức ăn nhằm đánh giá chất 

lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất, đánh giá tác động của tiếng ồn 

và khả năng phát tán bụi trong khu vực sản xuất, kết quả phân tích như sau: 

Bảng 5.7: Kết quả đo đạc mẫu không khí tại khu vực sản xuất 

STT THÔNG SỐ ĐVT 
KẾT 

QUẢ 

QCVN 

24:2016/BYT 

QCVN  

02:2019/BYT 

1 Tiếng ồn dB 76,9 85 - 

2 
Tổng bụi lơ lững 

(TSP) 
µg/m

3
 57,11 - 8.000 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2021) 
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Ghi chú:   

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

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

Kết luận: Các thông số phân tích điều nằm trong giới hạn cho phép theo quy 

định, có thể nhận định hoạt động sản xuất tại cơ sở vẫn đảm bảo các quy chuẩn 

cho phép theo quy định, đồng thời các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

đang áp dụng tại cơ sở hoạt động có hiệu quả. 

3.5. Kết quả môi trƣờng không khí xung quanh 

Bảng 5.8: Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh 

KÝ HIỆU 
Độ ồn 

Tổng bụi lơ 

lững (TSP) 
CO NO2 SO2 

dB µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

KK 60,6 22,84 8.724 36,67 111,66 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
- 300 30.000 200 350 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 - - - - 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2021) 

Ghi chú:   

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh cho thấy 

các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực nhà dân gần 

nhất như: tổng bụi lơ lững (TSP), CO, NO2, SO2 điều có giá trị nằm trong giới 

hạng quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Bên cạnh đó, thông số NH3 và 

H2S cũng có giá trị đạt QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Điều này cho thấy, các biện 

pháp giảm thiểu mà nhà máy đang áp dụng đạt hiệu quả tốt, đảm bảo không gây 

ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khuc vực. 
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3.6. Kết quả mẫu nƣớc mặt tại nguồn tiếp nhận nƣớc thải của cơ sở 

Bảng 5.9 : Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt nguồn tiếp nhận nƣớc 

thải của cơ sở 

TT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 
Cột B1 - QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

1 pH - 6,57 5,5 – 9  

2 TSS mg/l 66 50 

3 COD mg/l 17 30 

4 BOD5 (20
0
C) mg/l 10 10 

6 Dầu mỡ động, thực vật mg/l KPH 1 

7 DO mg/l 6,07 ≥ 4 

8 NH4
+
 (tính theo N) mg/l 6,72 0,9 

9 Tổng Coliforms 
MNP/10

0ml 
4,8 x 10

2
 7,5 x 10

2
 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2021) 

Ghi chú:   

QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt, cột B1 dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử 

dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tượng tự hoặc các mục đích sử dụng như 

loại B2. 

Nhận xét:  

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại kênh nội đồng khu vực tiếp nhận 

nước thải của cở sở cho thấy chỉ tiêu TSS vượt 1,32 và chỉ tiêu NH4
+
 (tính theo 

N) vượt 7,5 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  Như đã phân tích đánh giá 

khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận (chương II của báo cáo), nguồn tiếp 

nhận nước thải của cơ sở chịu ảnh hưởng bởi hoạt động sinh hoạt từ các hộ dân 

sinh sống theo kênh và hoạt động trồng trọt, chăn nuôi xung quanh cơ sở, đồng 

thời thời điểm thu mẫu vào giai đoạn cuối của mùa lũ đây có thể một trong 

những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận. Do đó, yêu cầu 

nước thải của cơ sở khi xả thải vào nguồn tiếp nhận đảm bảo đạt quy chuẩn cho 

phép theo quy định.  
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CHƢƠNG VI  

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thải 

Các công trình xử lý chất thải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm:  

+ 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 05 m
3
/ngày.đêm; 

+ 01 Ao lắng (xử lý nước thải từ ao nuôi thử nghiệm);  

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi; 

+ 01 Hệ thống lọc bụi túi vải (Khí thải khu vực sản xuất); 

Việc đánh giá phải được thực hiện cho từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ 

thống xử lý, đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 05 

m
3
/ngày.đêm có công suất nhỏ nên được thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc.  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian bắt đầu dự kiến ngày 01/8/2022, thời gian kết thúc ngày 09/9/2022, 

tổng thời gian thực hiện dự kiến 40 ngày (kể từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm đến khi kết thúc vận hành thử nghiệm). Công suất hoạt dự kiến đạt được 

80% của các công trình xử lý chất thải. Thời gian cụ thể như sau: 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của các công trình thiết bị xử lý chất thải 

+ Thu mẫu lần 01: Ngày 02/ 8/ 2022 

+ Thu mẫu lần 02: Ngày 16/ 8/ 2022 

+ Thu mẫu lần 03: Ngày 30/ 8/ 2022 

 Giai đoạn ổn định của các công trình thiết bị xử lý chất thải 

+ Thu mẫu lần 01: Ngày 06/ 9/ 2022 

+ Thu mẫu lần 02: Ngày 07/ 9/ 2022 

+ Thu mẫu lần 03: Ngày 08/ 9/ 2022 

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

thiết bị xử lý chất thải. 

1.2.1. Công trình xử lý nƣớc thải. 
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Bảng 6.1: Thời gian quan trắc, vị trí thu mẫu và các chỉ tiêu phân tích đánh 

giá hiệu quả công trình xử lý nƣớc thải 

Thời gian 

quan trắc 
Vị trí thu mẫu Thông số phân tích 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của công trình xử lý nƣớc thải 

Lần 1 

02/8/2022 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

công suất 05 

m
3
/ngày.đêm 

Bồn điều hòa 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Tổng N, tổng P, 

Dầu mỡ khoáng. 

Bồn sinh học I 

Bồn sinh học 2 

Bồn lắng 

Bồn lọc thô 

Bồn khử trùng 

Ao lắng 

nước thải 

Trước xử lý (tại cống 

xả ra ao lắng) 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Coliforms. 

Sau xử lý (tại cống xả 

ra nguồn tiếp nhận) 

Lần 2 

16/ 8/ 2022 

HTXLNT 

công suất 05 

m
3
/ngày.đêm 

Bồn điều hòa 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Tổng N, tổng P, 

Dầu mỡ khoáng. 

Bồn sinh học I 

Bồn sinh học 2 

Bồn lắng 

Bồn lọc thô 

Bồn khử trùng 

Ao lắng 

nước thải 

Trước xử lý (tại cống 

xả ra ao lắng) 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Coliforms. 

Sau xử lý (tại cống xả 

ra nguồn tiếp nhận) 

Lần 3 

30/ 8/ 2022 

 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

công suất 05 

m
3
/ngày.đêm 

Bồn điều hòa 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Tổng N, tổng P, 

Dầu mỡ khoáng. 

Bồn sinh học I 

Bồn sinh học 2 

Bồn lắng 

Bồn lọc thô 

Bồn khử trùng 
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Thời gian 

quan trắc 
Vị trí thu mẫu Thông số phân tích 

Ao lắng 

nước thải 

Trước xử lý (tại cống 

xả ra ao lắng) 
Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Coliforms. 

Sau xử lý (tại cống xả 

ra nguồn tiếp nhận) 

 Giai đoạn ổn định của công trình xử lý nƣớc thải 

Lần 1 

06/ 9/ 2022 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

công suất 05 

m
3
/ngày.đêm 

Trước xử lý 

(Tại hố gom) 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Clo dư, 

Coliforms. 

Sau xử lý 

(sau bể khử trùng) 

Ao lắng 

nước thải 

Trước xử lý (tại cống 

xả ra ao lắng) 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Coliforms. 

Sau xử lý (tại cống xả 

ra nguồn tiếp nhận). 

Lần 2 

07/ 9/ 2022 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

công suất 05 

m
3
/ngày.đêm 

Sau xử lý 

(sau bể khử trùng) 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Clo dư, 

Coliforms. 

Ao lắng 

nước thải 

Sau xử lý (tại cống xả 

ra nguồn tiếp nhận). 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Coliforms. 

Lần 3 

08/ 9/ 2022 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

công suất 05 

m
3
/ngày.đêm 

Sau xử lý 

(sau bể khử trùng) 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Clo dư, 

Coliforms. 

Ao lắng 

nước thải 

Sau xử lý (tại cống xả 

ra nguồn tiếp nhận). 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni Tổng Nito, 

tổng Phốt pho, Sunfua, Dầu 

mỡ khoáng, Coliforms. 
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1.2.2.  Công trình xử lý khí thải 

Bảng 6.2: Thời gian quan trắc, vị trí thu mẫu và các chỉ tiêu phân tích đánh 

giá hiệu quả công trình xử lý khí thải 

Thời gian 

quan trắc 
Vị trí quan trắc Thông số quan trắc 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của công trình xử lý khí thải 

Lần 1 

02/8/2022 

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi; 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói lò 

hơi). 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

CO, NOx (tính theo NO2), 

SO2 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói sau 

hệ thống lọc bụi 

túi vải) 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

NH3 và hợp chất Amoni, 

H2S. 

Lần 2 

16/ 8/ 2022 

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi; 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói lò 

hơi). 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

CO, NOx (tính theo NO2), 

SO2 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói sau 

hệ thống lọc bụi 

túi vải) 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

NH3 và hợp chất Amoni, 

H2S. 

Lần 3 

30/ 8/ 2022 

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi; 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói lò 

hơi). 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

CO, NOx (tính theo NO2), 

SO2 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói sau 

hệ thống lọc bụi 

túi vải) 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

NH3 và hợp chất Amoni, 

H2S. 

 Giai đoạn ổn định của công trình xử lý khí thải 

Lần 1 

06/ 9/ 2022 

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi; 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói lò 

hơi). 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

CO, NOx (tính theo NO2), 

SO2 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói sau 

hệ thống lọc bụi 

túi vải) 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

NH3 và hợp chất Amoni, 

H2S. 
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Thời gian 

quan trắc 
Vị trí quan trắc Thông số quan trắc 

Lần 2 

07/ 9/ 2022 

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi; 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói lò 

hơi). 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

CO, NOx (tính theo NO2), 

SO2 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói sau 

hệ thống lọc bụi 

túi vải) 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

NH3 và hợp chất Amoni, 

H2S. 

Lần 3 

08/ 9/ 2022 

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi; 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói lò 

hơi). 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

CO, NOx (tính theo NO2), 

SO2 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải 

Khí thải sau xử lý 

(tại ống khói sau 

hệ thống lọc bụi 

túi vải) 

Lưu lượng thải, bụi tổng, 

NH3 và hợp chất Amoni, 

H2S. 

1.3. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ qua trắc môi trƣờng dự kiến 

để phối hợp thực hiện kế hoạch. 

a/ Trung tâm quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường An Giang 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 041. 

+ Địa chỉ: 822, Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang. 

b/ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 019. 

+ Địa chỉ: Số 45, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. 

c/ Công ty CP dịch vụ môi trường Hải Âu 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường + 

VIMCERTS 117. 

+ Địa chỉ: Đường Tân Thới Nhất, KP 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. 

Hồ Chí Minh. 

 Các đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện sẽ tùy vào từng thời điểm thực tế 

khi tiến hành vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở liên hệ với các đơn vị trên thực 

hiện quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo kế hoạch đề xuất trong 

báo cáo. 
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2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật. 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện theo quy định tại 

điều 97 và điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, nội dung quan trắc 

môi trường định kỳ cụ thể như sau: 

2.2.1. Quan trắc nƣớc thải 

 Quan trắc nƣớc thải hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung  

- Vị trí quan trắc: Nước thải sau xử lý của HTXLNT công suất 05 

m
3
/ngày.đêm. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng thải, pH, TSS, COD, BOD5 (20
0
C), Amoni 

(tính theo N), Tổng Nito, tổng Phốt pho (tính theo P), Sunfua, Dầu mỡ khoáng, 

Clo dư, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp, cột B. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

 Quan trắc nƣớc thải sau ao lắng 

- Vị trí quan trắc: Nước thải sau ao lắng tại cống xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng thải, pH, TSS, COD, BOD5 (20
0
C), Amoni 

(tính theo N), Tổng Nitơ, tổng Phốt pho (tính theo P), Sunfua, Dầu mỡ khoáng, 

Clo dư, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp, cột B. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/ lần 

2.2.2.  Quan trắc khí thải công nghiệp 

 Quan trắc khí thải lò hơi 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống khói lò hơi (khí thải sau xử lý)  

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (Kp = 1; Kv=1,2 cơ 

sở thuộc vùng nông thôn). 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/ lần 

 Quan trắc khí thải khu vực sản xuất 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống khói sau hệ thống lọc bụi túi vải. 
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- Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi tổng, NH3 và hợp chất Amoni, H2S.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (Kp = 1; Kv=1,2 cơ 

sở thuộc vùng nông thôn). 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/ lần 

2.2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi 

trƣờng tự động, liên tục khác. 

Cơ sở “Kho bảo quản, nhà máy sấy cám và sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản Tâm Sông Việt” không thuộc loại hình cơ sở phải lắp đặt hệ thống quan trắc 

tự động liên tục chất thải (không thuộc Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Bảng 6.3: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

STT NỘI DUNG QUAN TRẮC SL ĐƠN GIÁ 
THÀNH 

TIỀN 

I CHI PHÍ THU MẪU   15.600.000 

1 Quan trắc khí thải lò hơi 02 3.000.000 6.000.000 

2 Quan trắc khí thải khu vực sản xuất 02 2.000.000 4.000.000 

3 
Quan trắc nước thải tại  HTXLNT 

05 m3/ngày.đêm. 
02 1.400.000 2.800.000 

4 
Quan trắc nước thải ao nuôi thử 

nghiệm. 
02 1.400.000 2.800.000 

II CHI PHÍ KHÁC   8.100.000 

1 Nhân công thu mẫu 02 800.000 1.600.000 

2 Phương tiện xe thu mẫu  02 2.000.000 4.000.000 

3 
Chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường hàng năm. 
01 2.500.000 2.500.000 

TỔNG 23.700.000 

(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng) 
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CHƢƠNG VII 

  KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

1. Nội dung các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng 

1.1.  Nội dung kiểm tra năm 2018. 

- Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tiến hành thanh tra 

tại cơ sở theo Quyết định số 909/QĐ-STNMT ngày 15/ 8/ 2018 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước từ ngày 28/8/2018 – 

08/10/2018. 

- Kết luận thanh tra số 3462/KL-STNMT ngày 27/ 11/ 2018 về việc chấp 

hành luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, trong đó các nội dung tồn tại 

cần khắc phục như sau:  

+ Các nội dung có thay đổi so với báo cáo đáng giá tác động môi trường 

được duyệt gồm: Quy trình xử lý khí thải lò hơi; Bổ sung công đoạn sản xuất 

sản phẩm thức ăn gia súc, ao nuôi cá; Mặt bằng thoát nước, vị trí xây dựng công 

trình xử lý nước thải tập trung. Vị trí xả thải; Chưa bố trí, xây dựng kho thành 

phẩm. 

+ Chưa bố trí khu vực kho chứa tro. Kho lưu giữ chất thải nguy hại chưa 

đảm bảo theo quy định. 

+ Chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở. 

+ Kết quả trưng cầu giám định mẫu khí thải ống khói lò hơi có thông số CO 

vượt 1,22 lần so với giá trị tối đa cho phép theo quy chuẩn. 

+ Chưa lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước thải sau xử lý, chưa lập hồ sơ xin 

phép xả nước thải vào nguồn nước. 

1.2. Nội dung kiểm tra năm 2021. 

- Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tiến hành thanh tra 

tại cơ sở theo Quyết định số 462/ QĐ-STNMT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc kiểm tra Kết luận 

thanh tra về bảo vệ tài nguyên nước, biên bản kiểm tra ngày 23/4/2021 tại Công 

ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Tâm Sông Việt (Kho bảo quản, nhà máy 

sấy cám & sản xuất thức ăn chăn nuôi – thủy sản Tâm Sông Việt). 

- Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị nêu tại Kết luận 

thanh tra số 3462/KL- STNMT ngày 27/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH TM-
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DV- XNK Tâm Sông Việt tại Kho bảo quản, nhà máy sấy cám & sản xuất thức 

ăn chăn nuôi – thủy sản Tâm Sông Việt. 

 Kết quả thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra (kết luận thanh 

tra số 3462/KL-STNMT ngày 27/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường): 

(1) Có văn bản giải trình các nội dung có thay đổi so với nội dung báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được phê duyệt gồm: Quy trình xử lý khí thải lò 

hơi, bổ sung công đoạn sản xuất ra sản phẩm là thức ăn gia súc, ao nuôi cá, mặt 

bằng thoát nước, vị trí cây dựng công trình xử lý nước thải tập trung, vị trí xả 

thải, chưa bố trí, xây dựng kho thành phẩm để Sở Tài nguyên và môi trường có ý 

kiến: Đang thực hiện chưa hoàn thành 

(2) Bố trí khu vực chứa tro như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt; Bố trí khu vực  lưu giữ tạm thời chất thải nguy 

hại đúng theo hướng dẫn tại thông tu số 36/2015/TT-BNTMT ngày 30/6/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường:  

+ Chưa bố trí khu vực kho chứa tro như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt. 

+ Đã xây dựng khu lưu chứa tạm thời (khung sắt tiền chế, có dừng vách tole, 

mái tole, có bảng tên, diện tích 2mx3m) và trang bị thùng nhựa 200 lít lưu chứa 

chất thải nguy hại, có dán nhãn, ghi mã số chất thải nguy hại. 

(3) Rà soát lại công trình xử lý khí thải lò hơi, quy trình vận hành để khắc 

phục ngay việc xả khí thải vượt Quy chuẩn. 

+ Đã khắc phục công trình xử lý khí thải lò hơi, khí thải đạt quy chuẩn môi 

trường (được nhận xét tại Công văn số 662/CCBVMT-KSON ngày 15/10/2019 

của Chi cục Bảo vệ môi trường về việc ý kiến Báo cáo kết quả quan trắc môi 

trường Nhà máy sấy và ép viên cám Tâm Sông Việt quý II năm 2019) và kết quả 

quan trắc môi trường định kỳ 4 quý năm 2020. 

(4) Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận 

hoàn thành: Chưa thực hiện 

(5) Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước thải sau xử lý, lập hồ sơ xin phép xả 

nước thải vào nguồn nước: Chưa thực hiện 

 Kiến nghị chưa thực hiện được như sau:  

- Chưa bố trí khu vực chứa tro như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

- Chưa lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước thải sau xử lý, chưa lập hồ sơ xin 

phép xả nước thải vào nguồn nước (công trình xử lý nước thải thiết kế có công 

suất 05 m
3
/ngày.đêm). 
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- Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành cơ sở và gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường theo quy 

định. 

2. Các nội dung khắc phục vi phạm 

- Đối với nội dung chưa bố trí khu vực kho chứa tro như đã cam kết trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: Chủ cơ sở đã bố trí xây 

dựng khu vực chứa tro diện tích 72 m
2 

(8m*9m), xây dựng tiền chế vách và mái 

che bằng tole. 

- Đối với nội dung: Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước thải sau xử lý, lập hồ 

sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước do cơ sở không còn thuộc đối tượng 

theo quy định nên không phải thực hiện. 

- Đối với nội dung chưa lập báo cáo kết  thực hiện các công trình bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành cơ sở và giải trình các nội dung có thay đổi 

so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, chủ cơ sở đã khắc 

phụ như sau: 

+ Ngày 26 /11/2021 chủ cơ sở gửi công văn số 02/CV-TSV về việc xin thay 

đổi một số nội so với báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

+ Ngày 22 /12 /2021 Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang có công 

văn trả lời số 4182/STNMT-MT về việc ý kiến điều chỉnh báo cáo đánh giá tác 

động môi trường dự án Nhà máy sấy và ép viên cám Tâm Sông Việt, theo yêu 

cầu của công văn đề nghị “Công ty khẩn trương lập mới lại báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cho dự án (theo quy định tại số thứ tự 105 Phục lục II Mục I 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy đinh chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (dự án đầu tư mở rộng quy mô, 

nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ (sản xuất, xử lý chất thải) của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động thì thuộc trường hợp lập mới thủ tục 

hành chính về môi trường)”. 

+ Tuy nhiên, đến ngày 01/01/ 2022 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 

hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Theo 

quy định của Luật bảo vệ môi trường hiện hành và Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/ 01/ 2022 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, cơ sở đầu tư thuộc nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường 

quy định tại khoản 5 điều 28 luật bảo vệ môi trường (cơ sở thuộc mục II, phụ lục 

V – Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường). 

- Căn cứ hoạt động thực tế tại cơ sở và các nội dung hoàn thành việc khắc 

phục sai phạm theo kết luận thanh tra và căn cứ khoản 2 điều 39 Luật bảo vệ 
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môi trường số 72/2020, cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường. 

Căn cứ điểm c, khoản 3, điều 41 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020, cơ sở đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, do đó cơ sở thuộc trường hợp phải có 

Giấy phép môi trường do UBND tỉnh cấp. Chủ cơ sở tiến hành lập hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép môi cho cơ sở Kho bảo quản, nhà máy sấy cám & sản xuất thức 

ăn chăn nuôi thủy sản Tâm Sông Việt, trình cơ quan có thẩm quyền  xem xét 

thẩm định và cấp Giấy phép môi trường cho cơ sở theo quy định (đính kèm các 

quyết định, kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ sở tại phụ lục của báo cáo). 
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CHƢƠNG VIII 

 CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chủ cơ sở cam kết tính chính xác, trung thực những giải trình trong hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường  

- Chủ cơ sở cam kết các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ theo các yêu 

cầu bảo vệ môi trường có liên quan đồng thời xử lý chất thải đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, cụ thể các quy chuẩn như sau: 

+ Nước thải tai cơ sở đảm bảo đạt cột B - QCVN 40:2011/BTNMT– Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

+ Khí thải lò hơi và khí thải sản xuất thức ăn chăn nuôi – thủy sản sau xử lý 

đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B). 

+ Tiếng ồn tại cơ sở được kiểm soát và giảm thiểu đảm bảo đạt QCVN 

24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Thực hiện công tác giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ 

tiến hành các giải pháp khắc phục xử lý, đồng thời báo ngay với cơ quan quản lý 

môi trường để xử lý ngay các nguồn gây ô nhiễm này. Trường hợp rủi ro sự cố 

cam kết thỏa thuận với người dân lân cận, cam kết bồi thường và khắc phục sự 

cố do cơ sở gây ra khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Giấy chứng nhận đầu tư. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và quyết định 

điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.  

5. Các giấy chứng nhận có liên quan hoạt động của cơ sở 

6. Các bản vẽ có liên quan của cơ sở. 

+ Bản vẽ công trình xử lý nước thải; 

+ Bản vẽ công trình xử lý khí thải lò hơi; 

+ Bản vẽ công trình xử lý khí thải sản xuất; 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể của cơ sở; 

+ Bản vẽ thoát nước tổng thể của cơ sở; 

7. Hợp đồng thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải răn 

nguy hại. 

8. Hóa đơn điện nước tại cơ sở. 

9. Biên bản kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ sở 

10. Các báo cáo quan trắc môi trường tại cơ sở và phiếu kiết quả quan trắc 

môi trường trong quá trình lập báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 




















































































































































































































































































































































































































