
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TÂY 
---------------o0o--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT  

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

của Dự án  

NHÀ MÁY THÉP MIỀN TÂY 

(Địa chỉ: Số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, 

 tỉnh An Giang) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Giang, tháng 09/2022 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TÂY 
---------------o0o--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT  

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án  

NHÀ MÁY THÉP MIỀN TÂY 

(Địa chỉ: Số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, 

 tỉnh An Giang) 

 

   

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THÉP MIỀN TÂY 

 

 

 

 
 

 

   

 

  

 

 

An Giang, tháng 09/2022 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 1 

MỤC LỤC 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .............................................. 5 

DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. 6 

Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ............................................................... 9 

1. Tên chủ cơ sở ....................................................................................................... 9 

2. Tên cơ sở ............................................................................................................. 9 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở ............................................ 10 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở ....................................................................... 10 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở ........................................................................ 10 

3.3. Sản phẩm của cơ sở ........................................................................................ 13 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của cơ sở ................................................................................................................... 14 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu) ......................................................................................... 14 

4.2. Nhu cầu điện năng .......................................................................................... 15 

4.3. Nhu cầu hóa chất sử dụng .............................................................................. 15 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị tái 

chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu ..................................... 17 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có) .................................................. 17 

6.1. Vị trí địa lý ..................................................................................................... 17 

6.2. Các hạng mục công trình cơ sở ...................................................................... 20 

Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ........................................................................................... 22 

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

phân vùng môi trường (nếu có) ................................................................................ 22 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) ........... 22 

2.1. Đối với khả năng tiếp nhận nước thải ........................................................ 22 

2.2. Đối với khả năng tiếp nhận khí thải ........................................................... 25 

Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ...................................................................................... 26 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 2 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có) ...... 26 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa .............................................................................. 26 

1.2. Thu gom, thoát nước thải ............................................................................... 27 

1.3. Xử lý nước thải ............................................................................................... 29 

1.3.1. Bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt ........................................................... 29 

1.3.2. Xử lý nước thải sản xuất ............................................................................. 30 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải .............................................................. 32 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ......................... 36 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt.................................................................................... 37 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường ........................................................ 37 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại ....................................... 39 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có) ............................... 41 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ............................................. 42 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải ..... 42 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải ........ 42 

6.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ ............................................................ 43 

6.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất ........................................................... 43 

6.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu ............................................................ 45 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) ...................................... 45 

7.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt dư ......................................................... 45 

7.2. Biện pháp giảm thiểu tác động sinh ra từ bãi nhập, xuất hàng ...................... 45 

7.3. Biện pháp hạn chế tác động do ghe tàu neo đậu và sự cố chìm phương tiện 

thủy ........................................................................................................................ 46 

7.4. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động ............................................................. 46 

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

đánh giá tác động môi trường (nếu có) ..................................................................... 46 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp 

lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này): 

Không. ....................................................................................................................... 46 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Không có ...................................... 46 

Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG .. 47 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có) ........................................ 47 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 3 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có) ........................................... 48 

3. Nội dung đề nghị cấp phép về tiếng ồn, độ rung .................................................. 50 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung ............................................................. 50 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung ............................................................... 50 

3.2.1. Tiếng ồn ..................................................................................................... 50 

3.2.2. Độ rung....................................................................................................... 50 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất (nếu có): Không ...................................................................... 51 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án về quản lý chất thải .................................. 51 

5.1. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh .................................................... 51 

5.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên ........... 51 

5.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phát sinh thường xuyên ..... 52 

5.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát ............. 52 

5.1.4. Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh .................................. 53 

5.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại ......................................... 53 

5.2.1.  Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại ........................... 53 

5.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường ................................................................................................................... 54 

5.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt ..................... 55 

6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư với thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại (nếu có): Không ......................................................................................... 55 

Chương V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ......................... 56 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải...................................... 56 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải ................................. 57 

Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ .......... 58 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ................................... 58 

1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả công trình xử lý nước thải ................................... 58 

1.2. Kết quả đánh giá hiệu quả công trình xử lý khí thải ...................................... 61 

1.3. Tổ chức điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch ............................................................................................ 63 

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

pháp luật .................................................................................................................... 63 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 4 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ .................................................. 63 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải......................................... 64 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở

 ............................................................................................................................... 64 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm ............................................. 65 

Chương VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ .......................................................................................................... 66 

Chương VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ .............................................................. 67 

PHỤ LỤC BÁO CÁO .................................................................................................. 68 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 5 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BTNMT Bộ tài nguyên môi trường 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTCN Chất thải công nghiệp 

CNMT Công nghệ môi trường 

HTTN  Hệ thống thoát nước 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ Quyết định 

SS Chất rắn lơ lửng 

TCXD Tiêu chuẩn xây dựng 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

HTXL Hệ thống xử lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 6 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Bảng 1: Các máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất ........................................... 13 

Bảng 2: Khối lượng phế liệu sử dụng trong quá trình hoạt động ................................. 14 

Bảng 3: Nhu cầu sử dụng điện...................................................................................... 15 

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng hóa chất ............................................................................... 16 

Bảng 5: Nhu cầu sử dụng nước .................................................................................... 16 

Bảng 6: Máy móc, thiết bị cho hoạt động sử dụng nước sông Tiền ............................. 17 

Bảng 7: Tọa độ vị trí các điểm xả nước thải hiện hữu của nhà máy ............................ 19 

Bảng 8: Diện tích các hạng mục công trình tại Nhà máy ............................................. 20 

Bảng 9: Mực nước sông Tiền qua các năm (trạm Chợ Mới) ....................................... 24 

Bảng 10: Lưu lượng dòng chảy qua các năm (trạm Tân Châu) ................................... 24 

Bảng 11: Tọa độ vị trí các điểm xả nước mưa ............................................................. 26 

Bảng 12: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa ........................... 27 

Bảng 13: Tọa độ vị trí xả nước thải .............................................................................. 28 

Bảng 14: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải ............................ 28 

Bảng 15: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải ................................................. 31 

Bảng 16: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải ......................................... 33 

Bảng 17: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải ......................................... 35 

Bảng 18: Thống kê chất thải rắn sinh hoạt ................................................................... 37 

Bảng 19: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh .................... 38 

Bảng 20: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường cần phải kiểm soát ..... 38 

Bảng 21: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ....................................................... 39 

Bảng 22: Giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải ........... 48 

Bảng 23: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường ......................................... 49 

Bảng 24: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn .................................................................... 50 

Bảng 25: Giá trị giới hạn cho phép đối với độ rung ..................................................... 51 

Bảng 26: Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh ...................................................... 51 

Bảng 27: Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp .............................................. 52 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 7 

Bảng 28: Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát ............... 53 

Bảng 29: Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt ................................................... 53 

Bảng 30: Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ............................................................. 53 

Bảng 31: Kết quả quan trắc định kỳ nước thải tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải 56 

Bảng 32: Kết quả quan trắc định kỳ khí  thải ............................................................... 57 

Bảng 33: Danh mục thiết bị và phương pháp phân tích nước thải ............................... 58 

Bảng 34: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải -P1 ...................... 59 

Bảng 35: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải -P2 ...................... 60 

Bảng 36: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải -P3 ...................... 60 

Bảng 37: Phương pháp phân tích và lấy mẫu khí thải .................................................. 61 

Bảng 38: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải -P1 ......................... 62 

Bảng 39: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải -P2 ......................... 62 

Bảng 40: Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường ......................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 8 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

 

Hình 1: Quy trình sản xuất phôi thép ........................................................................... 11 

Hình 2: Quy trình sản xuất phôi thép ........................................................................... 12 

Hình 3: Sản phẩm thép thành phẩm tại Nhà máy ......................................................... 14 

Hình 4: Vị trí Nhà máy thép Miền Tây ........................................................................ 17 

Hình 5: Hình ảnh Nhà máy tiếp giáp với sông Tiền ..................................................... 18 

Hình 6: Chất lượng nước mặt sông Tiền ...................................................................... 23 

Hình 7: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy thép Miền Tây........................ 26 

Hình 8: Sơ đồ thu gom nước thải Nhà máy thép Miền Tây ......................................... 27 

Hình 9: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn ................................................................................... 30 

Hình 10: Quy trình xử lý nước làm nguội sản phẩm, nước giải nhiệt tại nhà máy ...... 31 

Hình 11: Sơ đồ xử lý khí thải ....................................................................................... 35 

Hình 12: Sơ đồ quy trình thu gom chất thải rắn thông thường .................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 9 

Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Thép Miền Tây 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: ông Đặng Long Phi 

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị 

- Điện thoại: 02963732119;                  

- Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000288 ngày 16 tháng 03 năm 2010 do Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1601293899 ngày 01 tháng 02 năm 2010; 

đăng ký thay đổi lần 4 ngày 29 tháng 05 năm 2018. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy thép Miền Tây 

- Địa điểm cơ sở: số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang. 

- Cơ quan thẩm định các thiết kế về xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư (nếu có): 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy số 39/TD-PCCC(PC66) 

ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Công an tỉnh An Giang. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư Nhà 

máy thép Miền Tây. 

- Các giấy phép môi trường thành phần:  

+ Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư Nhà máy thép Miền Tây số 1538/XN-STNMT 

ngày 23 tháng 10 năm 2013. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 909/GP-STNMT ngày 14 tháng 09 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
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+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH 89.000035.Tx (cấp 

lần 3) ngày 27 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước số 608/GP-STNMT ngày 12 tháng 10 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Nguồn vốn theo Giấy chứng nhận đầu tư : 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm 

tỷ đồng)  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2022/NĐ-CP ngày 

06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ mức đầu tư của cơ sở thuộc nhóm C. 

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 25, số thứ tự 2 cột 5 Phụ lục II và số thứ tự 3 Phụ lục 

IV thì Nhà máy thép Miền Tây hoạt động với công suất 44.100 tấn thép/năm thuộc danh 

sách nhóm II. 

Nhà máy thép Miền Tây được cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu theo Văn bản số 

1352/STNMT-MT ngày 15/09/2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp. Tuy nhiên, 

hiện tại Công ty không nhập khẩu phế liệu, trong trường hợp Nhà máy cần bổ sung phế 

liệu nhập khẩu sẽ trình cơ quan cấp phép theo quy định. Căn cứ Điều 39 và điểm c 

khoản 3 Điều 41 Luật Môi trường số 72/2020/QH14, Nhà máy thép Miền Tây đã đi vào 

hoạt động thuộc nhóm I, có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp, do đó cơ sở tiến hành xin cấp phép giấy phép 

môi trường theo quy định gửi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang thẩm định và 

tham mưu trình UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép môi trường. 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 Nhà máy thép Miền Tây hoạt động sản xuất thép từ các sắt thép vụn (phế liệu) có 

công suất hiện hữu (theo Quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường số 143/QĐ-

STNMT ngày 04 tháng 08 năm 2010) như sau: 

• Công suất: 44.100 tấn thép/năm. Hiện tại hoạt động khoảng 600 tấn thành 

phẩm/tháng (hoạt động nấu phôi, cán thép khoảng 15 ngày/tháng, mỗi lần nấu 

sử dụng 30 tấn nguyên liệu cho ra 25 tấn thành phẩm). 

• Tổng diện tích Nhà máy: 3.000 m2 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công nghệ sản xuất của Nhà máy thép Miền Tây được chia thành 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: sản xuất phôi thép 
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Hình 1: Quy trình sản xuất phôi thép 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào là sắt thép vụn (phế liệu) được sơ chế, loại bỏ các tạp chất có 

thể gây ảnh hưởng chất lượng sản phẩm trước khi qua nấu chảy. Toàn bộ thép nguyên 

liệu được cất vụn, nén giảm thể tích đến mức thấp nhất. 

Quá trình nấu chảy được thực hiện trong lò điện hồ quang, nhiệt trong lò rất lớn 

nên thép được tan chảy rất nhanh và có sự phân pha giữa kim loại và xỉ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tách xỉ khỏi quá trình nấu luyện. 

Thép lỏng được hợp kim hóa và khuấy đảo bằng khí trơ. Nhờ sự khuấy đảo này 

mà hợp kim đưa vào phân bố đồng đều trong toàn bể thép. Các chất khí có hại trong 

thép cũng như các tạp chất phi kim loại có hại cũng nổi lên bề mặt xỉ dễ dàng hơn. 

Sau quá trình tinh luyện, thép lỏng được đưa sang máy đúc liên tục. Sự kết hợp 

giữa tốc độ đúc, mức độ nguội đảm bảo cho phôi thép không có lỗi, ổn định về kích 

thước là hết sức quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm 

cũng như công nghệ cán sau này. 

Phôi thép sau khi được đúc ra từ máy đúc liên tục sẽ được chuyển sang dây chuyền 

cán để tạo ra các sản phẩm khác nhau. 

 

 

 

 

Chất thải rắn, bụi 

Tiếp nhận nguyên liệu 

Phân loại 

Cắt vụn 

Nấu chảy 

Luyện thép 

Đúc thành phôi 

Nhiệt 

Nước 

Xỉ kim loại, nhiệt, khí thải 

Nhiệt, khí thải, nước thải 
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Giai đoạn 2: sản xuất thép thành phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Quy trình sản xuất phôi thép 

Thuyết minh quy trình: 

Công nghệ cán là khâu cuối cùng trong dây chuyền sản xuất của một nhà máy là 

khâu tạo ra sản phẩm thép các loại ứng dụng vào các ngành nghề khác. Là công đoạn 

sản xuất có ý nghĩa quyết định đến chất lượng sản phẩm thép, bao gồm các bước như 

sau: 

Nung phôi: xưởng các thép được trang bị lò gia nhiệt nung liên tục có trang bị hệ 

thống điều khiển tự động chế độ nung phôi, chế độ nạp và ra phôi, ngoài ra còn được 

trang bị hệ thống thu hồi nhiệt nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Chế độ nung phôi trong lò 

được kiểm soát nhiệt nên lượng tiêu hao nhiên liệu tính trên đơn vị tấn sản phẩm thấp, 

góp phần làm ổn định cho công nghệ cán, nhờ đó cơ tính của sản phẩm được cải thiện. 

Công nghệ cán: phôi sau khi được nung tới nhiệt độ cán (khoảng 1.2000C) được 

đưa vào hệ thống máy cán. Tiết diện phôi thép dần dần được thu nhỏ khi qua các lỗ hình 

trục cán, sản phẩm hoàn chỉnh sau khi qua lỗ hình cuối cùng được chuyển qua công 

đoạn xử lý bề mặt và làm nguội, cắt phân đoạn theo chiều dài thương mại, kiểm tra chất 

lượng, và đóng bó lưu kho. 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của nhà máy như sau: 

Nước thải, hơi nước 

Phôi thép 

Lò gia nhiệt 

Cán thép 

Xử lý bề mặt 

Làm nguội 

Lưu kho 

Nhiệt  

Nước 

Nhiệt, khí thải, CTR 
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Bảng 1: Các máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ  Hiện trạng 

A Thiết bị đúc phôi cán     

1 Lò nấu thép Hệ thống 1 Trung Quốc 85-95% 

2 Hệ thống giải nhiệt Hệ thống 1 Trung Quốc 85-95% 

3 Hệ thống điều khiển 

dây dẫn 

Hệ thống 1 Trung Quốc 85-95% 

4 Hệ thống hút bụi và 

khói 

Hệ thống 1 Trung Quốc 85-95% 

5 Dây chuyền đúc phôi Hệ thống 1 Trung Quốc 85-95% 

6 Máy cắt phôi Hệ thống 1 Trung Quốc 85-95% 

7 Máy ép phế liệu Máy 14 Việt Nam 85-95% 

8 Quạt gió các loại Bộ 1 Trung Quốc 85-95% 

B Thiết bị cán     

1 Máy cán thép cuộn Hệ thống 1 Trung Quốc 85-95% 

2 Lò nung phôi Cái 3 Trung Quốc 85-95% 

3 Máy cuộn dây Máy 1 Trung Quốc 85-95% 

4 Quạt gió các loại Bộ 1 Việt Nam 85-95% 

5 Dụng cụ các loại Bộ 1 Việt Nam 85-95% 

6 Trạm biến áp Hệ thống 1 Việt Nam 85-95% 

C Thiết bị kiểm tra xuất 

nhập 

    

1 Thiết bị kiểm tra cơ lý 

tính và thành phần hóa 

học 

Bộ 1 Việt Nam 85-95% 

2 Cân các loại Bộ 1 Việt Nam 85-95% 

3 Cân xe vi tính 50 tấn Cái 1 Việt Nam 85-95% 

4 Máy đo độ cứng Máy 1 Việt Nam 85-95% 

5 Máy phân tích Máy 1 Ý 85-95% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thép Miền Tây, năm 2022). 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm đầu ra của Nhà máy thép Miền Tây là thép thành phẩm là thép cuộn phi 

6,8 và thép cây phi 6,8,10. 
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Hình 3: Sản phẩm thép thành phẩm tại Nhà máy 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu) 

Nguồn thép phế liệu được thu mua chủ yếu từ các đại lý, thu mua trực tiếp từ các 

tỉnh lân cận hay nhập khẩu từ các nước trên thế giới. Hệ số hao hụt để sản xuất 01 tấn 

sản phẩm cần 1,038 tấn phế liệu. Lượng nguyên liệu cần để sản xuất 44.100 tấn thép 

thành phẩm/năm cần 45.776 tấn phế liệu/năm. Phế liệu được thu mua trong tỉnh và các 

tỉnh lân cận. Trong đó khả năng thu mua nguyên liệu trên địa bàn tỉnh chiếm 70%, các 

tỉnh lân cận 30%. 

Nhà máy thép Miền Tây được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang – Sở Tài nguyên 

và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo văn bản số 

1706/GCN-STNMT ngày 28/11/2013 có hiệu lực đến ngày 28/11/2016. Hiện tại, Nhà 

máy thép không thực hiện nhập khẩu phế liệu từ năm 2016 đến nay. 

Bảng 2: Khối lượng phế liệu sử dụng trong quá trình hoạt động 

TT Tên phế liệu Mã HS Khối lượng (tấn/năm) 

Trong tỉnh Các tỉnh lân cận 

1 Phế liệu và mảnh vụn 

của gang 

7204 10 00 

32.043 13.733 2 Phế liệu và mảnh vụn 

của thép hợp kim: bằng 

thép không gỉ 

7204 21 00 
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TT Tên phế liệu Mã HS Khối lượng (tấn/năm) 

Trong tỉnh Các tỉnh lân cận 

3 Phế liệu và mảnh vụn 

của thép hợp kim: Loại 

khác (khác với loại 

bằng thép không gỉ) 

72 04 29 00 

4 Phế liệu và mảnh vụ 

của sắt hoặc thép tráng 

thiêc 

7204 30 00 

5 Phế liệu và mảnh vụn 

khác của sắt hoặc thép: 

Phoi tiện, phoi bào, 

mảnh vỡ, vảy cán, phoi 

cắt và bavia, chưa được 

ép thành khối hay đóng 

thành kiện, bánh, bó 

7204 41 00 

6 Phế liệu và mảnh vụn 

khác của sắt hoặc thép: 

loại khác 

7204 49 00 

7 Thỏi đúc phế liệu 

(bằng sắt, thép, gang) 

nầu lại 

7204 50 00 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022). 

4.2. Nhu cầu điện năng 

Nhu cầu sử dụng điện phục vụ quá trình sản xuất, điện chiếu sáng nhà xưởng, bơm 

cấp nước, cứu hỏa, chiếu sáng sân vườn… 

Nhà máy thép Miền Tây sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia do Công 

ty Điện lực An Giang – Điện lực Chợ Mới cung cấp với nhu cầu tiêu thụ như sau: 

Bảng 3: Nhu cầu sử dụng điện 

Stt Thời gian sử dụng Đơn vị Sản lượng 

điện sử dụng 

Ghi chú 

1 Tháng 6/2022 kwh/tháng 1.854.200 Theo hóa đơn 

tiền điện 03 kỳ 

sử dụng của 03 

công tơ điện 

của Nhà máy  

2 Tháng 7/2022 kwh/tháng 1.825.000 

3 Tháng 8/2022 kwh/tháng 2.016.900 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

4.3. Nhu cầu hóa chất sử dụng 

Nhà máy thép Miền Tây sử dụng hóa chất phục vụ quá trình hoạt động như sau: 
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Bảng 4: Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Stt Tên hóa chất Đơn vị Lượng dùng 

Hóa chất sử dụng quá trình xử lý khí thải 

1 Ca(OH)2 Kg/tháng 7,5 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Các loại hóa chất phục vụ hoạt động của Nhà máy đều được Cơ quan chức năng 

cho phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam. Chủ cơ sở sử dụng  loại hóa chất với khối 

lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm không nằm trong Phụ lục IV Nghị 

định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ nên không thuộc trường hợp 

thực hiện xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhà máy thép Miền Tây sử dụng nước để phục vụ sinh hoạt và hoạt động sản xuất.  

- Nhu cầu sinh hoạt: 

Nguồn nước sinh hoạt được cung cấp bởi Công ty Cổ phần điện nước An Giang. 

Nhu cầu sử dụng nước cho 98 công nhân viên trong nhà máy như sau: 

Bảng 5: Nhu cầu sử dụng nước 

Stt Thời gian sử dụng Đơn vị Nhu cầu sử 

dụng  

Ghi chú 

1 Tháng 6/2022 m3/tháng 159 Theo hóa sử 

dụng nước 
2 Tháng 7/2022 m3/tháng 177 

3 Tháng 8/2022 m3/tháng 187 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

- Nước phục vụ sản xuất: 

Nhà máy sử dụng nguồn nước mặt từ sông Tiền để phục vụ hoạt động sản xuất 

bao gồm: giải nhiệt khuôn đúc, lò nấu thép và các thiết bị điện phục vụ cho lò nấu với 

lượng nước thô khai thác lớn nhất 550 m3/ngày đêm. Hoạt động đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 608/GP-STNMT ngày 

12/10/2016. 

Vị trí công trình khai thác: số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, 

tỉnh An Giang. 

Tọa độ (theo hệ VN2000 kinh tuyến 104045, múi chiếu 30): X= 1167036; 

Y=571966. 

Chế độ khai thác: tối đa 8 giờ/ngày; số ngày lấy nước trung bình: 26 ngày/tháng. 
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Phương thức khai thác, sử dụng: nước sông Tiền được bơm bằng 02 bơm công 

suất mỗi bơm là 100HP (01 bơm hoạt động và 01 bơm dự phòng), đường ống PVC 

200 để cung cấp hoạt động sản xuất của nhà máy. 

Bảng 6: Máy móc, thiết bị cho hoạt động sử dụng nước sông Tiền 

Stt Vật tư thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Máy bơm  

+ Q= 100HP 

Cái  2 

2 Đường ống dẫn nước PVC 

200 

Hệ thống 1 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị 

tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu 

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

6.1. Vị trí địa lý 

Nhà máy thép Miền Tây hoạt động tại số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn 

Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vị trí tiếp giáp của Nhà máy như sau: 

- Phía Tây Nam giáp đường Cồn; 

- Phía Đông Bắc giáp sông Tiền; 

- Phía Đông Nam giáp Công ty đóng tàu Hồng Long; 

- Phía Tây Bắc giáp Công ty đóng tàu Gia Phúc. 

 

Hình 4: Vị trí Nhà máy thép Miền Tây 
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Các đối tượng kinh tế - xã hội: theo khảo sát thực tế tại xung quanh khu vực nhà 

máy trong bán kính 2km có các cơ sở đang hoạt động như sau: Công ty Gia Phúc 

(khoảng cách 2m); Công ty đóng tàu Hồng Long (khoảng cách 2m), cách cầu Chợ Mới 

220 , cách đường Cồn 110m; cách huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bởi dòng sông 

Tiền. Ngoài ra, nhà máy cách hộ gia đình gần nhất khoảng 3km. 

Theo khảo sát thực tế trong khoảng cách 200m tính từ bến thủy khu vực nhà máy 

không có hộ kinh doanh nuôi nhà bè. Các đối tượng có khả năng chịu tác động bởi hoạt 

động của Nhà máy thép Miền Tây chủ yếu là công ty đóng tàu và các nhà máy hoạt 

động gần khu vực trên. 

Các đối tượng tự nhiên: Khu vực Nhà máy có địa hình tương đối bằng phẳng, xung 

quanh là sông Tiền, tỉnh lộ 942, một số nhà máy đang hoạt động và nhà dân sinh sống. 

Không có khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. 

Hiện trạng mạng giao thông: Nhà máy tiếp giáp với tỉnh lộ 942, và 01 mặt tiếp 

giáp sông Tiền nên hoạt động đường bộ, đường thủy thuận lợi. 

 

Hình 5: Hình ảnh Nhà máy tiếp giáp với sông Tiền 

Hiện trạng thông tin liên lạc: sử dụng hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu đã được 

lắp đặt hoàn thiện. 

Hiện trạng thu gom thoát nước: Nhà máy thép Miền Tây đã hoàn thiện hệ thống 

thu gom thoát nước mưa tách biệt riêng hệ thống thoát nước thải như sau: 

- Hệ thống thu gom thoát nước mưa: Nước mưa từ nhà xưởng tự rơi xuống nền xung 

quanh công trình theo độ dốc mái, nước chảy tràn trên mặt đường và sân nền tự chảy 

tràn một phần tự thấm, một phần thoát theo độ dốc sân nền và thoát vào nguồn nước 

tiếp nhận là sông Tiền. Phần sân nền phía trước kho nguyên liệu, kho thành phẩm của 

Nhà máy đã đầu tư xây dựng mương hở rộng 400mm, độ rốc nước 20% và 05 hố ga (2 

hố ga có kích thước 1m  1m 1,2m; 3 hố ga có kích thước 0,8m  0,8m 0,8m ) để 
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thu gom nước chảy tràn và thoát ra mương nước (nơi kéo tàu lên bãi của Công ty TNHH 

Gia Phúc). Nước mưa từ hố ga theo đường ống thoát mưa đường kính 400mm, độ rốc 

20% thoát ra sông Tiền. 

- Hệ thống thu gom thoát nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: Bố trí 01 khu nhà vệ sinh tập trung có hầm tự hoại (phía trước 

kho thành phẩm) để xử lý nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt tại các nhà vệ sinh 

của nhân viên và nước thải sau khi qua hầm tự hoại đấu nối vào hệ thống cống thoát 

nước chảy tràn. 

+ Nước thải sản xuất: Nước giải nhiệt khu vực cán thép (làm nguội sản phẩm) Nhà 

máy đã xây dựng cống hở rộng 0,5m; cao 0,5m; dài 100m (bằng vỉ thép) thu gom và 

dẫn nước thải về hệ thống xử lý nước thải công suất 180m3/ngày đêm  bao gồm khu bể 

lắng để giải nhiệt, sau đó tuần hoàn tái sử dụng. Khu bể lắng có chức năng lọc và giải 

nhiệt nước thải để tái sử dụng (vị trí nằm ở đầu bên trái kho thành phẩm theo hướng 

nhìn ra bờ sông Tiền, đối diện khu nhà vệ sinh) có diện tích dài 16m, rộng 6m, sâu 2,7m 

được chia làm 5 ngăn kết cấu bê tông cốt thép, mái tole.  

+ Nước giải nhiệt hệ thống khí thải sau khi qua đường cống rộng 0,5m; cao 0,5m 

đưa về bể lọc nhằm loại bỏ cặn lắng sau đó theo đường ống dài 40m được thải ra ngoài 

môi trường, nguồn tiếp nhận là sông Tiền.  

Bảng 7: Tọa độ vị trí các điểm xả nước thải hiện hữu của nhà máy 

Stt Vị trí  Tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 

104045, múi chiếu 30) 

Ghi chú 

X (m) Y(m) 

1 Nước thải 1167037 571947 Điểm xả nước 

thải sau xử lý 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Hệ thống tiếp đất và bảo vệ chống sét: 

- Đặc điểm kỹ thuật đặt ra yêu cầu chi tiết chống sét cho các công trình phục vụ cho 

hoạt động Nhà máy là lắp đặt thiết bị chống sét, dây dẫn thiết bị tiếp đất và đồng thời 

phục vụ điều kiện sử dụng mái bê tông cốt thép, dằm, cột móng có thép khi tiếp cúc 

thiết bị chống sét, dây dẫn và thiết bị tiếp đất. 

- Tiếp đất lối vào mỗi nguồn điện đều được âm dưới đất, tiếp đất trong hệ thống 

chống sét, tiếp đất bảo vệ sử dụng cùng một hệ thống tiếp đất. Tất cả các thiết bị tiếp 

đất đã kết nối với nhau, để hình thành mạng tiếp đất. Hệ thống chốt sét hiện hữu đang 

hoạt động hiệu quả (theo Kết quả kiểm tra điện trở nối đất chống sét) 
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Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: Công ty Cổ phần Nhà máy thép Miền Tây sử 

dụng kết hợp hệ thống chữa cháy vách tường, các bình chữa cháy cá nhân (như bình bột 

CaCO3, bình CO2). Các bình chữa cháy cá nhân được đặt trong khu vực như văn phòng, 

nhà xưởng, các nơi cần thiết dễ thấy và dễ lấy. Bên cạnh đó, Nhà máy được Công an 

tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số số 

39/TD-PCCC(PC66) ngày 26 tháng 06 năm 2012. 

6.2. Các hạng mục công trình cơ sở 

Nhà máy thép Miền Tây có diện tích 3.000 m2, các hạng mục công trình đã được 

bố trí hoạt động như sau: 

Bảng 8: Diện tích các hạng mục công trình tại Nhà máy 

 

Stt Tên hạng mục Diện tích (m2) 

I Các hạng mục công trình chính  

1 Trạm cân 40 

2 Kho thành phẩm 500 

3 Kho vật tư 80 

4 Kho thiết bị 50 

5 Xưởng sửa chữa cơ khí 25 

6 Kho nguyên liệu 250 

7 Dây chuyền cán thép cuộn 500 

8 Lò nung phôi 100 

9 Dây chuyền đúc phôi 600 

10 Kho phôi thép cán 100 

11 Bãi nhập phế liệu 150 

12 Lò nấu thép 300 

II Các hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà bảo vệ 15 

2 Phòng điện 50 

3 Trạm biến áp 20 

4 Nhà vệ sinh  15 
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5 Sân bãi, đường giao thông, các hạng mục bảo 

vệ môi trường như khu hệ thống xử lý khí thải, 

khu lưu chứa chất thải nguy hại, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường 

190 

Tổng cộng 3.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Kết cấu xây dựng; 

Các hạng mục công trình chính: Thiết kế, cấu tạo của kho: kết cấu khung tiền chế, 

nền bê tông cốt thép cao hơn đường. Cột, khung, kèo bằng thép, tường gạch 100; cao 

2m, bên trên lợp tole, xà gồ thép C 150 65203mm, mái lợp tole, cửa sắt. 

Các hạng mục công trình phụ trợ: kết cấu khung xưởng bằng bê tông cốt thép, tường 

xây gạch, mái lợp tole sóng vuông, vĩ kèo thép, xà gỗ thép, trần đóng tấm nhựa, nền lót 

gạch ceramic. 

Sân bãi, đường nội bộ: kết cấu nền bê tông nhự và xi măng. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

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

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

Tại thời điểm lập báo cáo cấp giấy phép môi trường, Dự án phù hợp với các văn 

bản pháp lý sau về quy hoạch bảo vệ môi trường: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Quy định về phân vùng môi trường được quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022, cụ thể Điều 22, Điều 25, Mục 1, Chương III của Nghị định. 

- Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

An Giang ban hành theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000288 ngày 16 tháng 03 năm 2010 do Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang cấp. 

- Nhà máy thép Miền Tây hoạt động sản xuất thép tại số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long 

Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với công suất 44.100 tấn/năm 

theo Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

143/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư Nhà máy thép Miền 

Tây. 

- Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư Nhà máy thép Miền Tây số 1538/XN-STNMT 

ngày 23 tháng 10 năm 2013. 

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

Trong quá trình hoạt động từ năm 2010 đến nay, Nhà máy thép Miền Tây luôn tuân 

thủ các hoạt động bảo vệ môi trường. 

2.1. Đối với khả năng tiếp nhận nước thải 

❖ Nhà máy thép Miền Tây có mạng lưới thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt 

trước khi thoát ra nguồn nước tiếp nhận là sông Tiền. 
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Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu là nước làm nguội sản phẩm được đưa về bể 

chứa, sau đó tuần hoàn tái sử dụng. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng toàn bộ cho 

các hoạt động sản xuất, không xả thải ra môi trường.  

Nước thải sinh hoạt với lưu lượng xả tối đa 7,5 m3/ngày đêm (tính theo 100% hóa 

đơn nước sử dụng tại Nhà máy) sau khi xử lý qua bể tự hoại được thải ra môi trường 

tiếp nhận là sông Tiền. 

Nước giải nhiệt từ hệ thống xử lý khí thải khoảng 5m3/ngày đi qua vể lọc ra nguồn 

tiếp nhận là sông Tiền. 

Như vậy, nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt và nước giải nhiệt được xử lý trước khi ra môi trường tiếp nhận. Tổng 02 dòng thải 

là 12,5 m3/ngày đêm so với lưu lượng dòng chảy trên sông Tiền có lưu lượng lớn nhất 

là 23.400 m3/s, lưu lượng nhỏ nhất là 4.050 m3/s (Theo số liệu lưu lượng dònh chảy 

sông Tiền tại trạm Tân Châu năm 2020 – Cục Thống kê tỉnh An Giang, năm 2021) thì 

lưu lượng xả thải của Nhà máy nhỏ hơn rất nhiều. Do vậy, có thể khẳng định, việc xả 

nước thải của Nhà máy thép Miền Tây không ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của sông 

Tiền. 

❖ Hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải: 

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục năm 2022 tại vị trí thượng 

nguồn sông Tiền chảy qua địa phận An Giang với nồng độ ô nhiễm pH, DO, COD, 

BOD, Nitrat, Phosphat, Amoni, Coliform và E.Coli thì giá trị WQI =51, chất lượng 

nước trung bình, được khuyến nghị sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích 

liên quan khác. 

 

Hình 6: Chất lượng nước mặt sông Tiền 

❖ Hệ thống sông suối, kênh rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải: 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải ở dự án “Nhà máy thép Miền Tây” được 

dẫn thoát ra nguồn tiếp nhận trực tiếp là sông Tiền. Nguồn tiếp nhận này có màu sắc 

bình thường, không phát sinh mùi hôi.  
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❖ Chế độ thủy văn của nguồn nước: 

+ Mùa kiệt: Từ tháng 2 đến tháng 5, chế độ bán nhật triều của biển Đông ảnh 

hưởng trực tiếp trên sông và truyền dẫn vào mạng lưới hệ thống kênh rạch trong nội 

đồng. Vào mùa kiệt biên độ triều dao động từ 1,0 – 1,2 m, mực nước trên kênh, rạch 

lúc này, biến đổi theo dao động bán nhật triều không đều. Đến mùa mưa, ảnh hưởng 

biển Đông giảm dần, đến thời điểm tháng 9 và tháng 10 thì phụ thuộc hoàn toàn vào 

chế độ thủy văn sông Mekong.  

+ Mùa lũ: Từ tháng 7 đến tháng 11, các sông ngòi, kênh rạch trong vùng chịu ảnh 

hưởng chủ yếu của lũ thượng nguồn kết hợp triều cường làm cho khả năng tiêu, thoát 

lũ trên sông Hậu nói riêng, hệ thống sông Mekong nói chung đều chảy về biển Đông và 

vịnh Thái Lan xảy ra chậm mực nước dâng hơn mực nước bình quân từ 4 – 5 m lúc này 

triều biển Đông nhỏ với biên độ triều dao động từ 0,1 – 0,3 m  

Mực nước sông qua các năm như sau: 

Bảng 9: Mực nước sông Tiền qua các năm (trạm Chợ Mới) 

Mực nước Mực nước sông qua các năm (cm) 

2017 2018 2019 2020 

Cao nhất 271 310 278 258 

Thấp nhất -70 -62 -60 -75 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh An Giang, năm 2021) 

Lưu lượng dòng chảy qua các năm tại sông Tiền như sau: 

Bảng 10: Lưu lượng dòng chảy qua các năm (trạm Tân Châu) 

Lưu lượng Lưu lượng dòng chảy qua các năm (m3/s) 

2017 2018 2019 2020 

Cao nhất 22.300 15.700 25.700 23.400 

Thấp nhất 994 384 2.190 2.310 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh An Giang, năm 2021) 

❖ Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải: 

Hiện tại, tỉnh An Giang chưa bạn hành quy định phân vùng xả nước thải vào nguồn 

tiếp nhận trên địa bàn tỉnh, nên xác định thông số ô nhiễm đặc trưng có trong nước thải 

phải xác định tại Khoản 1 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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Bên cạnh đó, chưa có dữ liệu về chất lượng nguồn nước mặt tiếp nhận do đó chưa 

có cơ sở tính toán khả năng tiếp nhận của sông Tiền tại vị trí tiếp nhận theo Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT. 

Tính tới thời điểm hiện tại, nước thải sau khi xử lý đều đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột A, Kq=1,2; Kf=1,1 (Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2020-2021) trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Tiền (Tọa độ vị trí xả thải 

(VN2000) X=1167037; Y=571947). 

2.2. Đối với khả năng tiếp nhận khí thải 

Hệ thống xử lý khí thải đang vận hành ổn định, kết quả phân tích chất lượng khí 

thải tại lò hơi (đo tại nguồn) theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020-2021 

đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kv=1,2; Kp=1. Vì 

vậy hoạt động xả khí thải của dự án là hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường không khí khu vực dự án. 

❖ Ngoài ra, Nhà máy thép Miền Tây luôn bố trí, vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường theo đúng quy trình và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý các chất thải theo 

đúng quy định pháp luật. Vì vậy, hoạt động sản xuất của Nhà máy thép Miền Tây đáp 

ứng khả năng chịu tải của môi trường. Tác động từ các nguồn thải không thay đổi với 

so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

– Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu, thoát nước mưa Nhà máy thép 

Miền Tây như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy thép Miền Tây 

- Nước mưa từ nhà xưởng tự rơi xuống nền xung quanh công trình theo độ dốc mái, 

nước chảy tràn trên mặt đường và sân nền tự chảy tràn một phần tự thấm, một phần 

thoát theo độ dốc sân nền và thoát vào nguồn nước tiếp nhận là sông Tiền. Phần sân nền 

phía trước kho nguyên liệu, kho thành phẩm của Nhà máy đã đầu tư xây dựng mương 

hở rộng 400mm, độ rốc nước 20% và 05 hố ga (2 hố ga có kích thước 1m  1m 1,2m; 

3 hố ga có kích thước 0,8m  0,8m 0,8m ) để thu gom nước chảy tràn và thoát ra 

mương nước (nơi kéo tàu lên bãi của Công ty TNHH Gia Phúc). Nước mưa từ hố ga 

theo đường ống thoát mưa đường kính 400mm, độ rốc 20% thoát ra sông Tiền. 

Bảng 11: Tọa độ vị trí các điểm xả nước mưa 

Stt Vị trí  Tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 104045, múi 

chiếu 30) 

X (m) Y(m) 

2 Nước mưa (NM) 1166529 544797 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

 

Sông Tiền 

Nước mưa chảy tràn 

phát sinh từ khu vực 

mái nhà, nhà xưởng 

Nước mưa chảy tràn 

phát sinh từ sân bãi, 

đường nội bộ 

Nước mưa chảy tràn 

phát sinh từ mái nhà 

hướng cặp bờ sông 

Đường ống thoát 

nước mưa từ mái 

nhà (PVC D90) 

Hố ga 

Mương thoát nước 

mưa BTCT 400mm 
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Bảng 12: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Stt Hạng mục Kết cấu Kích thước Chiều dài 

(m) 

Số lượng 

1 Ống dẫn nước 

mưa từ mái nhà 

xuống hố ga 

PVC D90   

2 Hố ga Bê tông cốt 

thép 
1m  1m 

1,2m 

- 02 

3 Hố ga Bê tông cốt 

thép 
0,8m  

0,8m 0,8m 

- 03 

4 Mương dẫn nước 

mưa ra sông Tiền 

Bê tông cốt 

thép 

B = 

400mm, 

i=20% 

- 01 

5 Đường ống thoát 

nước mưa 

Bê tông cốt 

thép 

D = 

400mm, 

i=20% 

40m 01 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nhà máy thép Miền Tây đã hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải 

như sau: 

Hệ thống thu gom nước thải: 

Sơ đồ thu gom nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Sơ đồ thu gom nước thải Nhà máy thép Miền Tây 

+ Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu là nước làm nguội sản phẩm với lưu lượng 

180 m3/ngày được đưa về bể chứa, sau đó tuần hoàn tái sử dụng. Nước thải sau xử lý 

Bể chứa 

Nước thải sinh hoạt  

Sông Tiền 

Nước giải nhiệt từ hệ 

thống xử lý khí thải 

Bể tự hoại 

Bể lọc 

Nước làm nguội sản 

phẩm, làm mát thiết bị 

180m3/ngày  
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được tái sử dụng toàn bộ cho các hoạt động sản xuất, không xả thải ra môi trường. Nước 

giải nhiệt khu vực cán thép (làm nguội sản phẩm) Nhà máy đã xây dựng cống hở rộng 

0,5m; cao 0,5m; dài 100m (bằng vỉ thép) thu gom và dẫn nước thải về khu bể lắng để 

giải nhiệt, sau đó tuần hoàn tái sử dụng. Khu bể lắng có chức năng lọc và giải nhiệt 

nước thải để tái sử dụng (vị trí nằm ở đầu bên trái kho thành phẩm theo hướng nhìn ra 

bờ sông Tiền, đối diện khu nhà vệ sinh) có diện tích dài 16m, rộng 6m, sâu 2,7m được 

chia làm 3 ngăn kết cấu bê tông cốt thép, mái tole. 

+ Nước thải sinh hoạt với lưu lượng xả tối đa 7,5 m3/ngày đêm (tính theo 100% hóa 

đơn nước sử dụng tại Nhà máy) sau khi xử lý qua bể tự hoại đấu nối vào hệ thống cống 

thoát nước chảy tràn. 

+ Nước giải nhiệt từ hệ thống xử lý khí thải khoảng 5m3/ngày đi qua bể lọc để loại 

bỏ các cặn, tạp chất sau đó qua đường cống rộng 0,5m; cao 0,5m; dài 40m được thải 

trực tiếp ra ngoài môi trường, nguồn tiếp nhận là sông Tiền ra nguồn tiếp nhận là sông 

Tiền. 

Bảng 13: Tọa độ vị trí xả nước thải 

Stt Vị trí  Tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 

104045, múi chiếu 30) 

Ghi chú 

X (m) Y(m) 

1 Nước thải (NT) 1167037 0571947 Điểm xả nước 

thải sau xử lý 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

Bảng 14: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Stt Hạng mục Kết cấu Kích thước Chiều dài 

(m) 

Số lượng 

1 Ống dẫn nước từ 

nhà vệ sinh về bể 

tự hoại 

PVC D114 - 01 

2 Ống dẫn nước từ 

bể tự hoại về hố 

ga 

PVC D90 - 01 

3 Ống dẫn nước 

thải từ nước thải 

sản xuất (nước 

giải nhiệt khu vực 

cán thép) về bể 

lắng  

bằng vỉ thép 0,5m; cao 

0,5m;  

100m 01 

4 Ống tuần hoàn từ 

bể lắng về khu 

vực cán thép 

bằng vỉ thép 0,5m; cao 

0,5m;  

100m 01 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần thép Miền Tây 29 

Stt Hạng mục Kết cấu Kích thước Chiều dài 

(m) 

Số lượng 

5 Ống giải nhiệt từ 

hệ thống điện về 

hệ thống xử lý 

nước thải 

BTCT rộng 0,5m; 

cao 0,5m;  

40m  

6 Hố ga Bê tông cốt 

thép 
1m  1m 

1,2m 

- 01 

7 Ống dẫn nước 

thải thoát ra 

nguồn nước tiếp 

nhận là sông Tiền 

Bê tông cốt 

thép 

D400mm 40 01 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Nước thải sau xử lý được dẫn thoát vào nguồn tiếp nhận trực tiếp là sông Tiền. 

Nguồn tiếp nhận có màu sắc bình thường và không phát sinh mùi hôi. Nguồn nước được 

sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích liên quan khác. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân viên nhà máy phát sinh với lưu 

lượng là 7,5 m3/ngày đêm được xử lý qua bể tự hoại. Loại bể tự hoại: bể tự hoại 03 ngăn 

(ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc). 

- Vị trí: 02 bể tự hoại, mỗi bể có dung tích 30m3 (DRC= 352) đặt ngầm tại khu 

vực văn phòng của Nhà máy. 

- Kết cấu xây dựng: Đáy bể tự hoại đổ BTCT mác M200, dày 150 mm; thành bể xây 

chỉ đặc vữa xi măng mác M75. Thành và đáy bể trát 02 lớp vữa xi măng mác M75, lớp 

1 dày 15 mm, lớp 2 dày 10 mm, đánh màu xi nguyên chất. Nắp bể đổ tấm đan BTCT 

mác M200, dày 100 mm.  

Bể tự hoại 3 ngăn với tác dụng lắng, phân hủy và lên men cặn lắng nhằm phân hủy 

cặn lắng và loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, sau đó được dẫn đến hố gas dẫn đến trạm 

xử lý nước thải của công ty để xử lý.  
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Hình 9: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

Nguyên lý làm việc của bể tự hoại đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ 

yếm khí cặn lắng. Nước thải sau khi qua ngăn 1 để tách cặn sẽ tiếp tục qua ngăn 2 xử 

lý sinh học rồi qua ngăn lắng 3. Cặn lắng được lưu giữ trong bể từ 3-6 tháng, dưới tác 

động của vi sinh vật yếm khí các chất hữu cơ được phân huỷ thành khí CO2, CH4 và các 

chất vô cơ. Nước trong bên trên sẽ chảy vào hệ thống ống thu nước thải chảy về hố ga 

thu nước thải của nhà máy. Bùn lắng dưới đáy được hút định kỳ và thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển đi xử lý.  

Sau quá trình lắng, phân hủy cặn lắng, nước thải tiếp tục chuyển qua ngăn lọc có 

chứa vật liệu lọc là đá 46 phía dưới, và phía trên là đá 12 nhằm tiếp tục loại bỏ các 

tạp chất. 

Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 45 - 50% cặn lơ lửng (SS) và 

20 - 40% BOD. (Nguồn: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân. Xử lý nước thải sinh 

hoạt và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình. NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM. 2006). 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B, kq=1,2; kf=1,1 theo đường ống PVC 90 đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chảy tràn chảy tràn chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Tiền. 

1.3.2. Xử lý nước thải sản xuất 

+ Nước thải sản xuất: Nước giải nhiệt khu vực cán thép (làm nguội sản phẩm) 

khoảng 180 m3/ngày được thu gom theo đường cống hở rộng 0,5m; cao 0,5m; dài 100m 

(bằng vỉ thép) thu gom và dẫn nước thải về khu bể lắng để giải nhiệt, sau đó tuần hoàn 

tái sử dụng. Khu bể lắng có chức năng lọc và giải nhiệt nước thải để tái sử dụng (vị trí 

nằm ở đầu bên trái kho thành phẩm theo hướng nhìn ra bờ sông Tiền, đối diện khu nhà 

vệ sinh) có diện tích dài 16m, rộng 6m, sâu 2,7m được chia làm 5 ngăn kết cấu bê tông 

cốt thép, mái tole.  

Ngăn thức nhất nước bơm lên phục vụ quá trình làm nguội sản phẩm, ngăn thứ 2 

bố trí một lớp cát, sỏi để lọc các cặn thép do nước làm nguội cuốn theo. Ngăn thức 3 

chứa nước sau hoạt động làm nguội.  
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Nước từ ngăn thứ nhất được bơm lên phục vụ quá trình làm nguội sản phẩm. Nước 

sau quá trình làm nguội sẽ theo rãnh dẫn về ngăn thứ 3 của bể, ngăn này có tác dụng 

chứa nước sau làm nguội, ổn định lưu lượng và lắng một phần có kích thước lớn, dễ 

lắng; nước chảy qua ngăn thứ 2, tại đây các cặn thép tiếp tục được giữ lại, nước chảy 

vào ngăn thứ nhất và tiếp tục bơm tuần hoàn tái sử dụng cho công đoạn làm mát, không 

thải ra ngoài môi trường. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: Quy trình xử lý nước làm nguội sản phẩm, nước giải nhiệt tại nhà máy 

Hóa chất sử dụng: không. 

+ Nước giải nhiệt hệ thống xử lý khí thải phát sinh khoảng 5 m3/ngày. Lượng nước 

thải này chủ yếu chứa các bụi, mạt thép, xỉ thép có pH cao nên được cho qua bể lọc để 

loại bỏ cặn lắng trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Nước thải sau khi xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, kq=1,2; kf=1,1 và QCVN 52:2017/BTNMT, 

cột B qua đường cống rộng 0,5m; cao 0,5m; dài 40m được thải trực tiếp ra ngoài môi 

trường, nguồn tiếp nhận là sông Tiền. 

Bảng 15: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải  

STT Tên hạng mục Quy cách Số lượng 

I Khu bể lắng có 

chức năng lọc 

và giải nhiệt 

DRC=1662,7m 

V=259,2m3 

1 

1 Bể lắng DRC = 3,222,7m 

BTCT mác M200, dày 150 mm; thành 

bể xây chỉ đặc vữa xi măng mác M75. 

Thành và đáy bể trát 02 lớp vữa xi măng 

 

Nước làm nguội sản phẩm, nước 

giải nhiệt thiết bị 180 m3/ngày 

Bể lắng 

Bể lọc 

Bể chứa 
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STT Tên hạng mục Quy cách Số lượng 

mác M75, lớp 1 dày 15 mm, lớp 2 dày 

10 mm. 

Mái tole 

2 Bể lọc DRC = 3,222,7m 

BTCT mác M200, dày 150 mm; thành 

bể xây chỉ đặc vữa xi măng mác M75. 

Thành và đáy bể trát 02 lớp vữa xi măng 

mác M75, lớp 1 dày 15 mm, lớp 2 dày 

10 mm. 

Mái tole. 

Bể chứa cát, sỏi  

1 

3 Bể chứa nước DRC = 3,222,7m 

BTCT mác M200, dày 150 mm; thành 

bể xây chỉ đặc vữa xi măng mác M75. 

Thành và đáy bể trát 02 lớp vữa xi măng 

mác M75, lớp 1 dày 15 mm, lớp 2 dày 

10 mm. 

Mái tole. 

1 

II Bể lọc xử lý 

nước thải từ hệ 

thống xử lý khí 

thải 

DRC = 2864,5m 

BTCT mác M200, dày 150 mm; 

thành bể xây chỉ đặc vữa xi măng 

mác M75. Thành và đáy bể trát 02 

lớp vữa xi măng mác M75, lớp 1 dày 

15 mm, lớp 2 dày 10 mm. 

Mái tole. 

Bể chứa cát, sỏi 

1 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

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

− Nguồn phát sinh khí thải tại Nhà máy thép Miền Tây bao gồm: 
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+ Khí thải từ phương tiện vận chuyển phế liệu và thành phẩm. Nồng độ ô nhiễm bao 

gồm bụi, CO, SO2, NOx, hydrocacbon. 

+ Khí thải từ khu vực lò nung trong quá trình sản xuất. Nồng độ chất thải phát sinh 

bao gồm: CO2, CO, SO2, NO2 và hơi oxit kim loại. 

− Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

a. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

Thực tế đây là nguồn phát sinh lưu động khó kiểm soát, do đó để hạn chế việc phát 

sinh bụi, khí thải trong công đoạn này, Nhà máy đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Lên kế hoạch vận chuyển các nguyên, phế liệu và thành phẩm. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các máy móc, thiết bị. 

- Trồng cây xanh, phun nước tại các tuyến đường vận chuyển để hạn chế bụi phát 

tán. 

- Phân công công nhân quét dọn, phun nước để hạn chế bụi phát tán khi các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông trong khu vực nhà máy. 

b. Đối với khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất 

- Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý: 

Nhà máy thép Miền Tây đã lắp đặt 05 chụp hút đặt sát miệng các lò nấu, 01 cụm 

hút tại khu vực nung phôi, 01 chụp hút trên nóc nhà xưởng để thu gom khí thải phát 

sinh. Khí thải được thu gom, sau đó dẫn về hệ thống xử lý khí thải để xử lý trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải 

Bảng 16: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải 

Stt Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Ống hút lò nấu 7802mm 120 

2 Chụp hút lò nấu 2330 5 

3 Co 780900 - 10 

4 Quạt hút 780; P=11Kw 06 (5 quạt chạy, 01 

quạt dự phòng) 

3 Đường ống dẫn khí thải  01 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

- Hệ thống thiết bị xử lý khí thải: 

Hệ thống xử lý khí thải gồm 01 bể bê tông chứa dung dịch hấp thụ, 05 cyclone 

lắng bụi và 01 ống khói hình hộp kích thước 4m3,1m với chiều cao 35m, vận hành 

theo công nghệ hấp thục bằng dung dịch nước vôi Ca(OH)2. Công suất của hệ thống xử 
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lý khí thải P<20.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết bị cùng 

loại) 

Khí thải được xử lý theo quy trình sau: 

Khí thải phát sinh từ lò nung được thu gom đưa về cyclone tách bụi. Quá trình thu 

khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống thu khí. 

Khi sau khi được đưa vào cyclone, dòng khí sẽ chuyển động xoắn ốc theo dạng 

hình tròn, đây là nơi xảy ra sự tách biệt, do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi 

lực ly tâm, các hạt bụi trong khí có kích thước ≥ 5µm, do vượt quá lực ly tâm, các hạt 

bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ 

được tách ra khỏi dòng khi và bị đẩy xuống, từ đó các hạt rắn tách khỏi cyclone tại đầu 

ra bụi. Khi dòng khí đi đến phần dưới cùng hình tròn, dòng khí sẽ đổi hướng quay trở 

lại và chuyển động lên trên, chuyển động quanh ống trụ tâm của cyclone và thoát ra 

ngoài. Tại cửa ra dòng khí tiếp tục được dẫn quan tháp hấp thụ. 

Tại tháp hấp thụ, dung dịch hấp thụ (sử dụng dung dịch Ca(OH)2) được cấp vào 

tháp nhằm loại bỏ bụi và khí thải. Khí thải đi từ dưới lên, dòng dung dịch đi từ trên 

xuống tiếp xúc với dòng khí trong khoảng không gian của tháp. Tại đây, bụi và khí thải 

bị lôi cuốn, hấp thụ vào dòng dung dịch. Quá trình hấp thụ diễn ra như sau: 

SO2 + H2O  H+ + HSO3
- 

3NO2 +H2O  2H+ + NO3
- + NO +Q 

CO2 + H2O  H+ + HCO3
- 

Mặt khác nhiệt từ khí thải cũng giảm xuống đáng kể nhờ quá trình phun nước tại 

khoảng không gian rỗng của tháp. Dòng dung dịch được thu về bể chứa và tuần hoàn 

bơm lên tháp để xử lý khí thải. 

Dòng khí tiếp tục qua tháp tách ẩm nhằm loại bỏ hơi nước ra khỏi dòng khí. Các 

hạt ẩm va đập vật liệu tách ẩm của tháp tách ẩm, tạo thành hạt nước có kích thước lớn 

và rơi xuống dẫn về bể chứa dung dịch. 

Cuối cùng, dòng khí được chuyển qua ống khói và thải ra ngoài đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kv=1,2; Kp=1,0 và QCVN 51:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép (Bảng 3, cột A3, Kp= 0,8 và 

Kv=0,8). 
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Hình 11: Sơ đồ xử lý khí thải 

 

Dung dịch Ca(OH)2 và nước được định kỳ bổ sung vào dung dịch hấp thụ để bổ 

sung cho lượng phản ứng và bay hơi. 

Bụi thu gom từ cyclon thu hồi bụi được công ty chứa vào bao PE đặt trong khu 

vực chứa chất thải thông thường của nhà máy, định kỳ thu gom cùng chất thải thông 

thường của nhà máy.. 

Ngoài những biện phát giảm thiểu tại nguồn và thu hồi, xử lý khói, bụi như trên, 

Công ty sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, kính 

chống bụi, nút tai chống ồn, ủng, quần áo, găng tay bảo hộ,… nhằm đảm bảo sức khoẻ 

cho công nhân làm việc trực tiếp tại nhà máy.  

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải. 

Bảng 17: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải 

Stt Hạng mục Kết cấu Quy cách Số lượng 

1 Xyclon tách bụi Thép  2000 3500mm 05 

Bể lọc 

Khí thải lò nung 

Ống hút 

Bồn lắng 

Bụi, khí thải lò 

nấu 

Cyclone  

Tháp hấp thụ 
Bể chứa dung 

dịch Ca(OH)2 

Quạt hút 

Ống khói 

Chụp hút thu gom 
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Stt Hạng mục Kết cấu Quy cách Số lượng 

2 Tháp hấp thụ SUS304 280062004500mm 01 

6 Máy bơm - Công suất: 11kw 02 

7 Ống thải chung Thép 4m3,1m với chiều 

cao 35m 

01 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Công trình hệ thống xử lý khí thải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang – Sở 

Tài nguyên và Môi trường xác nhận theo Giấy xác nhận số 1538/XN-STNMT ngày 

23/10/2013 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư Nhà máy thép Miền Tây. 

Dự án nhà máy thép Miền Tây có P<20.000 m3/giờ không thuộc loại hình dự án 

phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với bụi, khí thải (không thuộc Phụ 

lục XXIX ban hành kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Chính phủ). 

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

Tất cả các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy đều được thu gom, phân 

loại ngay tại nguồn và tập trung về khu vực lưu trữ chất thải. Từ đây từng loại chất thải 

được bàn giao cho từng đơn vị có chức năng thu gom và xử lý rác thải. Quy trình quản lý 

và xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12: Sơ đồ quy trình thu gom chất thải rắn thông thường 

 

 

Chất thải rắn thông thường 

Thu gom, phân loại, lưu chứa 

Chất thải rắn có 

khả năng tái chế 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Bán cho đơn vị thu 

mua phế liệu 
Ban công trình công 

cộng huyện Chợ Mới 
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3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021, chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà 

máy được thống kê như sau: 

Bảng 18: Thống kê chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Loại chất thải rắn sinh hoạt Khối lượng 

(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân 

thu gom, xử lý  

1 Chất thải rắn hữu cơ 9.180 Xí nghiệp Môi 

trường Đô thị Chợ 

Mới 2 Chất thải còn lại 2.127 

3 Chất thải tái chế 553 

(Nguồn:Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021). 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: chất thải thực phẩm, chất thải có khả 

năng tái sử dụng, tái chế như: giấy, bìa carton, chai lon…và chất thải rắn sinh hoạt khác. 

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại vào các thùng rác loại 120 lít màu, 

được lót các bao phân hủy sinh học bên trong, dán nhãn phân loại để cán bộ công nhân 

viên bỏ rác vào. 

Chất thải rắn sinh hoạt: từ các thùng rác ở các khu vực được bố trí trong khuôn viên 

Nhà máy được nhân viên vệ sinh đưa xuống phòng lưu trữ tạm tại kho chất thải công 

nghiệp thông thường có diện tích 14m2, được xây dựng kiêng cố, có mái che. Thùng 

chứa chất thải sinh hoạt có nắp đậy, không rò rỉ rác, phát tán chất thải,  mùi ra môi 

trường. Hàng ngày, xe lấy rác của Xí nghiệp Môi trường Đô thị Chợ Mới sẽ đến thu 

gom và đưa đi xử lý với tần suất: 1 lần/ngày. (Theo Hợp đồng số 287/HĐTG-

XNMTĐTCM ngày 31/12/2021 về việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt năm 2022). 

Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng được bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ sở được thu gom, lưu trữ và phân loại theo 

đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Nhà máy thép Miền Tây bao gồm các 

loại phế liệu giấy, nhựa, vỏ bao bì, thùng chứa, xỉ đáy lò, tạp chất từ phế liệu: đất, cát, 

dây buộc…sạn đầm lò, cặn, vảy cán từ hệ thống làm mát. Khối lượng chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phát sinh khoảng 500 kg/tháng tương đương 60.000 kg/năm được 

lưu chứa tại thùng chứa 220lít có nắp đậy, được lưu chứa tại kho chứa chất thải công 
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nghiệp thông thường diện tích 14 m2 tại Nhà máy và bán phế liệu cho đơn vị thu mua 

chất thải tái chế với tần suất 2-3 lần/tuần. 

Đối với chất thải rắn là gỉ sắt khối lượng phát sinh khoảng 800 kg/tháng tương 

đương 9.600 kg/năm được công nhân Nhà máy thu gom và đưa về kho chứa nguyên 

liệu 150 m2 để thực hiện sản xuất tại lò nung thép tái sử dụng. 

Bảng 19: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Stt Tên chất thải Khối lượng chất thải 

(kg/năm) 

1 Giấy và bao bì các tông 10.000 

2 Bao bì nhựa đựng nguyên liệu 30.000 

3 Xỉ đáy lò 15.000 

4 Tạp chất từ phế liệu: đất, cát, dây buộc… 5.000 

5 Sạn đầm lò 7.000 

6 Cặn, vảy cán từ hệ thống làm mát 2.000 

7 Gỉ sắt 9.600 

Tổng  69.600 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

khối lượng chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát tại Nhà máy thép Miền Tây khoảng 

300 kg/năm. 

Bảng 20: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường cần phải kiểm soát 

Stt Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng chất 

thải (kg/năm) 

1 Bao bì kim loại cứng chứa 

CTNH 

18 01 02 200 

2 Bao bì nhựa cứng chứa CTNH 18 01 03 100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022) 
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Đối với loại chất thải rắn công nghiệp thông thường cần phải kiểm soát trên, Nhà 

máy thép lưu chứa thùng 120l có nắp đậy kín trong nhà xưởng sản xuất và thu gom về 

khu lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 14 m2, ký hợp đồng với Công ty Cổ 

phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh theo hợp đồng số 256/2022/HĐ-TĐX ngày 

25/06/2022 có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý. 

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

Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm giẻ 

lau dính dầu nhớt, các loaị nhiên liệu hỗn hợp thải, bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải, 

bùn thải từ hệ thống làm nguội, thùng, bao bì đựng hóa chất, que hàn thải có các kim 

loại nặng hoặc các thành phần nguy hại, xỉ (cứt sắt), váng bọt dễ cháy, chất thải lẫn dầu 

từ quá trình xử lý nước làm mát, các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại 

(Găng tay, mạt, gỉ thép), bóng đèn huỳnh quang và các thủy tinh hoạt tính thải. Tổng 

khối lượng đăng ký phát sinh thường xuyên 1.240 kg/năm. 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 thì lượng chất thải nguy hại 

phát sinh tại Nhà máy được thể hiện như sau: 

Bảng 21: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Thiết bị lưu giữ 

1 
Giẻ lau dính dầu 

nhớt 
18 02 01 

Rắn 
75 

Thùng nhựa 120 

Lít 

2 
Các loaị nhiên 

liệu hỗn hợp thải 
17 06 03 

Lỏng 
60 

Thùng nhựa 120 

Lít 

3 

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý khí 

thải 

05 01 03 

Rắn/lỏng 

50 
Bao bì cứng có 

nắp đậy kín 

4 
Bùn thải từ hệ 

thống làm nguội 
05 01 02 

Rắn/lỏng 
30 

Bao bì cứng, có 

nắp đậy kín 

5 
Thùng, bao bì 

đựng hóa chất 
18 01 01 

Rắn 
46 

Bao bì cứng có 

nắp đậy kín 

6 

Que hàn thải có 

các kim loại nặng 

hoặc thành phẩm 

nguy hại 

07 04 01 Rắn 32 
Bao bì cứng có 

nắp đậy kín 

7 
Xỉ (cứt sắt), váng 

bọt dễ cháy 
05 07 02 Rắn 45 

Bao bì cứng có 

nắp đậy kín 
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STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Thiết bị lưu giữ 

8 

Chất thải lẫn dầu 

từ quá trình xử lý 

nước mát 

05 07 02 Rắn/lỏng 35 
Thùng nhựa 120 

Lít 

9 

Các loại chất thải 

khác có các thành 

phần nguy hại 

(Găng tay, mạt, gỉ 

thép) 

05 11 02 Rắn 180 
Thùng nhựa 120 

Lít 

10 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính 

thải 

16 01 06 Rắn 7 
Thùng nhựa 120 

Lít 

Tổng   560  

(Nguồn:Chứng từ chất thải nguy hại số 01/2021/89.000035.T, năm 2021) 

− Biện pháp quản lý: 

+ Thực hiện phân loại chất thải và bố trí các thùng chứa 120 lít, có nắp đậy kín trong 

nhà xưởng sản xuất và thu gom về khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích khoảng 6 

m2. Kho chứa dạng kín, có mái che, nền chống thấm, có biển báo, có gờ bao xung quanh. 

Trong kho chứa bố trì bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, có gờ chống tràn, có bố trí 

thùng chứa cát khô, xẻng để sử dụng trong trường hợp có cháy hoặc rò rỉ, rơi vãi, tràn 

đổ chất thải nguy hại dạng lỏng. Chất thải nguy hại được hợp đồng với các đơn vị có 

đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật với tần suất 

thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 06 tháng/lần. 

+ Lắp đặt biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định tại TCVN 6707:2009 Tiêu chuẩn 

quốc gia về chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi 

chiều. 

+ Ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh ttheo 

hợp đồng số số 256/2022/HĐ-TĐX ngày 25/06/2022 có chức năng đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý. 

+ Đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số quản lý CTNH: 

89.000035.Tx, cấp lần 3 ngày 27/09/2013. 

+ Đối với que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại với khối lượng 

phát sinh khoảng 50 kg/năm được thu gom, lưu chứa trong bao bì cứng có nắp đậy và 

được đem đi đốt trong lò nấu phôi của nhà máy. Mức độ xử lý đảm bảo theo QCVN 
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19:2009/BTNMT và QCVN 07/2009/BTNMT theo Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại, mã số quản lý CTNH: 89.000035.Tx, cấp lần 3 ngày 27/09/2013. 

+ Thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý bùn thải 

− Bùn bể tự hoại, cặn từ hệ thống xử lý khí thải được chủ dự án hợp đồng với các 

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

− Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước 

QCVN 50:2013/BTNMT. 

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

- Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy có nguồn gốc 

từ những máy móc, thiết bị có khả năng tạo ra tiếng ồn lớn từ công đoạn cắt vụn, cán… 

Tiếng ồn từ các hoạt động này có tính gián đoạn, không liên tục. Mặt khác khuôn viên 

nhà máy có diện tích rộng, thoáng, cách xa khu dân cư nên những tác động này không 

ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân sản xuất. Do đó, để khống chế tiếng ồn, dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

+ Bố trí các máy móc trong dây chuyền một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn 

cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn 

+ Các máy có độ ồn cao sẽ được lắp đặt trên nệm cao su chống rung sao cho độ ồn, 

rung được giảm tối thiểu.  

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết 

hư hỏng. 

+ Những bộ phận gây ồn cao phải được cách ly với các khu vực khác trong nhà máy. 

+ Sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ, 

đồng thời trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Thiết kế bộ phận giảm âm, lắp đệm cao su chống ồn trong quá trình lắp đặt thiết 

bị tại Nhà máy, thường xuyên bảo trì máy móc, thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng. 

+ Trồng cây xanh, thảm cỏ để giảm thiểu bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản 

xuất tới môi trường xung quanh. 

+ Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ 

các phương tiện chống ồn (nút bịt tay, mũ, quần áo bảo hộ,…) 

+ Bố trí thời gian lao động thích hợp tại khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng công 

nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao. 

- Biện pháp giảm thiểu độ rung: 
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+ Đúc móng máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh 

rung động theo mặt nền. 

+ Lắp đặt máy móc thiết bị đúng quy cách, lắp đặt lò xo đàn hồi trên kệ máy kiên 

cố. 

+ Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ 

các phương tiện chống ồn (nút bịt tay, mũ, quần áo bảo hộ,…) 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

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

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

Các biện pháp phòng ngừa sự cố do vận hành hệ thống XLNT cục bộ của nhà máy 

thực hiện như sau: 

- Hút bể phốt định kỳ 1 năm/lần. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bể lắng, bể lọc tại Nhà máy. 

- Tổ chức tập huấn kỹ cho cán bộ vận hành nắm rõ quy trình vận hành hệ thống,  

- Treo bảng hướng dẫn, bảng quy định tại các nơi làm việc có hệ số sự cố cao, bắt 

buộc các công nhân phải tuân thủ theo các quy định này. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử lý của 

hệ thống xử lý khí thải không đạt, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì và giám sát hoạt động của hệ thống, kiểm tra tình 

trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống để kịp thời phát hư hỏng của bộ phận và 

có phương án sữa chữa thay thế kịp thời, đảm bảo hệ thống luôn được vận hành liên tục 

xử lý chất thải hiệu quả. 

- Lập sổ nhật ký theo dõi sự cố, đồng thời tổ chức quan trắc các thông số môi trường 

trong thời gian sự cố để có số liệu báo cáo cơ quan chức năng được biết. 

- Khi các sự cố xảy ra, nhân viên vận hành và bảo trì tại nhà máy sẽ nhanh chóng 

đánh giá mức độ hư hỏng. Nếu mức độ hư hỏng nhẹ thì các nhân viên sẽ nhanh chóng 

khắc phục để hệ thống được hoạt động bình thường, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất. Nếu 
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mức độ hư hỏng nặng thì nhân viên sẽ thông báo với ban giám đốc nhà máy để liên hệ 

với đơn vị chức năng đến sửa chữa và khắc phục sự cố. 

- Tuyệt đối không được tiếp tục vận hành dây chuyền sản xuất nếu hệ thống thiết bị 

xử lý khí thải bị hư hỏng không hoạt động hoặc có hoạt động nhưng kết quả quan trắc 

hàm lượng bụi, khí thải sau khi xử lý vẫn không đạt yêu cầu theo các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường tương ứng. 

6.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Quy định chế độ vệ sinh công nghiệp cho từng thiết bị khi bàn giao ca. 

Lập bảng nội quy yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ, yêu 

cầu công nhân nghiêm túc thực hiện, kỷ luật nghiêm khắc nếu vi phạm.  

Các motor điện có hộp che chắn bảo vệ, đảm bảo không cho bụi rơi vào.  

Máy móc, thiết bị có lắp dây tiếp đất đảm bảo điện trở tiếp đất, thường xuyên kiểm 

tra toàn bộ dây dẫn điện của dự án.  

Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện tại toàn dự án. Hộp cầu dao kín, 

cầu dao tiếp điện tốt và có hệ thống cúp điện tự động khi có sự cố.  

Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC như các bình bọt khí CO2, xẻng, cát... các 

phương tiện này phải để ở những nơi dễ nhìn thấy, dễ lấy. Nghiêm cấm sử dụng các 

phương tiện chữa cháy vào các công việc khác.  

Công trình hệ thống phòng cháy chữa cháy tại dự án đã Công an tỉnh An Giang 

cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 39/TD-

PCCC(PC66) ngày 26 tháng 06 năm 2012. 

6.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

Công nhân làm việc tiếp xúc với hóa chất phải được đào tạo, được cấp thẻ an toàn 

lao động. Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.  

Hóa chất được lưu chứa trong các thùng kín, khu vực kín, khô ráo. Bên ngoài kho 

phải có biển “cấm lửa” hoặc “Cấm hút thuốc”, chữ to, màu đỏ; biển ghi ký hiệu chất 

cháy đặt dễ thấy nhất. Yêu cầu an toàn trong sử dụng hóa chất:  

+ Thiết bị và đường ống chứa hóa chất phải làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo 

kín. Các vị trí van và cửa mở phải ở vị trí an toàn cho người thao tác đi lại.  

+ Khi tẩy, rửa, sửa chữa thiết bị, ống dẫn hóa chất phải với phương án làm an toàn, 

tiến hành dưới sự chỉ dẫn của người am hiểu về kỹ thuật biết cách xử lý những sự cố có 

thể xảy ra trong khi thực hiện.  

+ Không được ôm và vác trực tiếp hóa chất ăn mòn gây nguy hiểm của người làm 

việc. Khi nâng lên cao đóng rót, di chuyển phải có thiết bị chuyên dùng.  
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Yêu cầu an toàn trong bảo quản hóa chất:  

+ Khu vực chứa hóa chất phải được làm bằng các vật liệu không chất ăn mòn phá 

hủy. Nền của nhà kho phải bằng phẳng và xung quanh chỗ để phải đặt gờ cao ít nhất 

0,1 m hoặc rải một lớp cát dày 0,2 – 0,3 m.  

+ Cấm để các chất hữu cơ, chất oxy hóa, chất dễ cháy nổ trong cùng một kho hóa 

chất ăn mòn. Phân chia từng khu vực nhằm bảo quản hóa chất ăn mòn theo tính chất 

của chúng. Hóa chất ăn mòn vô cơ tính axit, chất ăn mòn có tính kiềm phải bảo quản ở 

những bể chứa riêng.  

+ Bao bì có chứa hóa chất phải làm bằng vật liệu không hóa chất ăn mòn phá hủy, 

phải đảm bảo kín hóa chất ăn mòn dạng lỏng và không được nạp đầy qua hệ số đầy theo 

quy định.  

+ Công nhân làm việc trong kho chứa phải thường xuyên kiểm tra độ kín bao bì, 

thiết bị chứa đựng hóa chất ăn mòn; định kỳ kiểm tra chất lượng hóa chất và biện pháp 

xử lý kịp thời. Khi tiếp xúc phải dùng phương tiện bảo vệ cá nhân.  

Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ hóa chất:  

+ Khi tràn đổ ở mức nhỏ:  

- Cách ly khu vực nguy hiểm, không cho nhân viên không phận sự được vào. Ngăn 

chặn sự rò rỉ, tràn lan nếu có thể với rủi ro tối thiểu.  

- Mặc đồ phòng hộ bảo vệ phù hợp.  

+ Khi tràn đổ lớn ở diện rộng:  

- Ngăn ngừa hóa chất tràn không thâm nhập vô máy móc, đường rãnh, các hệ thống 

cấp thoát nước khác không được cho phép và các đường thủy.  

Bên cạnh đó, Chủ dự án đã trang bị bộ dụng cụ ứng phó sự cố hóa chất nhằm để 

phòng ngừa sự cố hóa chất xảy ra tại dự án.  

Chỉ sử dụng các loại hóa chất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.  

Chủ dự án sử dụng các loại hóa chất, với khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại 

một thời điểm không nằm trong Phụ lục IV Nghị định số: 113/2017/NĐ-CP ngày 

9/10/2017 của Chính phủ nên không thuộc trường hợp thực hiện xây dựng kế hoạch 

phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Chủ dự án chủ động xây dựng biện pháp phòng 

ngừa ứng phó sự cố hóa chất, gửi biện pháp này đến Sở Công thương tỉnh An Giang 

theo đúng quy định hiện hành. Mặt khác, Chủ dự án cần thường xuyên tập diễn, xây 

dựng kế hoạch diễn tập hàng năm đúng biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa 

chất đã được duyệt.  
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6.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu 

Khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn trên sông, có thể gây nên các sự cố tràn dầu. Khi 

đó Chủ dự án phải báo ngay cho các cơ quan quản lý đường thủy, sử dụng phao vây thu 

dầu không dầu loang trên mặt nước xâm nhập vào bờ. Cần yêu cầu sự phối hợp của 

chính quyền và cơ quan quản lý môi trường địa phương đơn vị có khả năng tham gia 

ứng dầu tràn. Mọi hoạt động của ghe tàu tại bến đều phải tuân thủ theo nội quy về an 

toàn cháy nổ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.  

+ Lập hệ thống theo dõi giám sát tình trạng ô nhiễm dầu.  

+ Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, kế hoạch diễn tập hàng năm.  

Bên cạnh đó, chủ dự án đã trang bị bộ dụng cụ ứng phó sự cố cầu cảng nhằm để 

phòng ngừa sự cố xảy ra tại khu vực cầu cảng của dự án.  

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

7.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt dư 

Bố trí 7 mái thông gió trên nóc nhà xưởng để lưu thông không khí trong khu vực 

sản xuất. Bên cạnh đó bố trí các quạt gió có công suất lớn tại các khu vực: 3 quạt tại lò 

luyện thép, 3 quạt tại khu vực cán, 2 quạt tại sàn phân đoạn để giảm nhiệt độ tạo không 

khí mát mẻ cho công nhân làm việc thuận lợi. 

Nhà xưởng có độ thông thoáng cần thiết để lưu thông không khí giữa khu vực sản 

xuất có nhiệt độ cao (Nhà xưởng có chiều cao 17,5m). 

Cây xanh xung quanh nhà máy góp phần giảm được lượng nhiệt dư. 

Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, cung cấp bù nước cần thiết cho công 

nhân. 

7.2. Biện pháp giảm thiểu tác động sinh ra từ bãi nhập, xuất hàng 

Bãi xuất nhập hàng là nơi tiếp nhận nguồn nguyên liệu cho dự án và xuất sản phẩm 

ra thị trường tiêu thụ. Nên phát sinh ra các nguồn chất thải gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên liệu đến cũng 

như xuất sản phẩm ra ngoài thị trường, cũng gây một vài tác động tiêu cực cho khu vực 

xung quanh.  

+ Yêu cầu Chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định an toàn giao 

thông cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực dự án.  

+ Phân công công nhân điều phối khi phương tiện vận chuyển ra vào bến.  

+ Thường xuyên nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh môi trường để rác đúng nơi quy 

định; tuyệt đối không để xăng, nhớt rơi vãi xuống sông.  
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+ Lắp đặt biển nội quy an toàn lao động, PCCC, biển báo an toàn giao thông.  

7.3. Biện pháp hạn chế tác động do ghe tàu neo đậu và sự cố chìm phương tiện 

thủy 

- Yêu cầu chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định an toàn giao thông 

cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực.  

- Yêu cầu chủ phương tiện không xả dầu nhớt xuống trực tiếp nguồn nước.  

- Bố trí thời gian neo đậu phương tiện hợp lý tại khu vực dự án.  

- Tuyệt đối không chở quá tải trọng cho phép của phương tiện vận chuyển.  

- Chủ dự án phải có phương án neo đậu các ghe tàu trong khu vực hợp lý.  

- Lắp đặt và bật đèn báo hiệu cho ghe tàu vào ban đêm tại khu vực bến thủy.  

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm, kiểm định chất lượng, hoặc 

tem kiểm định còn hiệu lực.  

- Bên cạnh đó, chủ dự án đã trang bị bộ dụng cụ ứng phó sự cố cầu cảng nhằm để 

phòng ngừa sự cố xảy ra tại khu vực cầu cảng của dự án.  

7.4. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động công nhân như quần áo bảo hộ giày bảo 

hộ, găng tay, tai chống ồn và khẩu trang,...  

Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân với tần suất 01 năm/lần nhằm phát 

hiện, điều trị kịp thời, đảm bảo sức khỏe công nhân, trang bị tủ thuốc y tế trong khu 

vực dự án để sơ cứu kịp thời.  

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

đánh giá tác động môi trường (nếu có) 

Hoạt động sản xuất và vận hành các công trình xử lý chất thải của Nhà máy thép 

Miền Tây luôn tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan ban 

ngành, tính tới điểm hiện tại, Nhà máy không thay đổi so với quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp 

lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này): 

Không. 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Không có 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có) 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực khối nhà Văn phòng và nhà 

vệ sinh cho công nhân tại khu vực xưởng sản xuất. 

+ Nguồn số 02: Nước phát sinh từ hoạt động làm nguội sản phẩm và nước thải làm 

mát thiết bị. 

+ Nguồn số 03: Nước giải nhiệt từ hệ thống xử lý khí thải. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp 

phép. 

+ Nguồn số 01: lưu lượng xả thải tối đa 7,5 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 02: lưu lượng xả thải tối đa 180 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 03: lưu lượng xả thải tối đa 5 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại đấu nối vào hệ thống cống thoát 

nước chảy tràn, sau đó chảy ra sông Tiền. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu là nước làm nguội sản phẩm và làm mát thiết 

bị được đưa về bể chứa, sau đó tuần hoàn tái sử dụng. Nước thải sau xử lý được tái sử 

dụng toàn bộ cho các hoạt động sản xuất, không xả thải ra môi trường. Không thuộc đối 

tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 

(nước thải sau xử lý được tái sử dụng toàn bộ cho các hoạt động sản xuất, không xả thải 

ra môi trường).  

+ Nước giải nhiệt từ hệ thống xử lý khí thải đi qua bể lọc để loại bỏ các cặn, tạp chất 

sau đó qua đường cống rộng 0,5m; cao 0,5m; dài 40m được thải trực tiếp ra ngoài môi 

trường, nguồn tiếp nhận là sông Tiền. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

• Nguồn số 01: 

+ Vị trí xả nước thải: nước thải tại hố ga sau xử lý đấu nối vào hệ thống cống thoát 

nước chảy tràn, số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang. 

+ Tọa độ vị trí điểm xả nước thải: X= 1166529; Y=544797 (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến 105045’ múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy. 
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+ Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Tiền, số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn 

Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

• Nguồn số 03: 

+ Vị trí xả nước thải: nước thải tại hố ga sau hệ thống xử lý, số 96A, tỉnh lộ 942, ấp 

Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

+ Tọa độ vị trí điểm xả nước thải: X= 1167037; Y= 571947 (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến 105045’ múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Tiền, số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn 

Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường theo quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, Kq=1,2; Kf=1,1 QCVN 

52:2017/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản 

xuất thép. 

Bảng 22: Giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ QCVN 40:2011 

/BTNMT, 

cột B, kq=1,2; 

kf=1,1 

QCVN 

52:2017 

/BTNMT, 

cột B 

1 pH - 6-9 6-9 Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc nước 

thải định kỳ 

2 TSS mg/l 66 100 

3 COD mg/l 99 150 

4 BOD mg/l 39,6 50 

5 Sắt mg/l 1,32 5 

6 Tổng dầu 

mỡ khoáng 

mg/l 6,6 10 

7 Hg mg/l 0,0066 0,01 

8 Pb mg/l 0,132 0,5 

9 As mg/l 0,066 - 

10 Cd mg/l 0,066 0,1 

11 Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100ml 

3.000 - 

 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có) 
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- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: khí thải từ hoạt động sản xuất 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: P<20.000 m3/giờ. 

-  Dòng khí thải:  

Vị trí xả khí thải (01 vị trí xả khí thải sau hệ thống xử lý bụi, khí thải của hoạt động 

sản xuất): số 96A, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang.  

Tọa độ vị trí điểm xả khí thải: X = 1166489; Y = 544789 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 105o00’ múi chiếu 3o).  

- Phương thức xả khí thải: khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

thải, liên tục 24 giờ/ngày. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp sản xuất thép (Bảng 3, cột A2, Kp = 0,9 và Kv = 0,8), cụ thể như 

sau:  

Bảng 23: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường 

TT Thông số Đơn vị Giá trị C Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

A2 

1 Bụi tổng  mg/Nm3 100 3 tháng/lần  

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 500  

3 Nitơ oxit, NOx  

(tính theo NO2) 

mg/Nm3 750  

4 Lưu huỳnh đioxit, 

SO2 

mg/Nm3 500  

5 Antimon và hợp 

chất  

(tính theo Sb) 

mg/Nm3 10 6 tháng/lần  

6 Tổng chất hữu cơ 

dễ bay hơi, VOC 

mg/Nm3 20  

7 Tổng 

Dioxin/Furan 

(tính theo TEQ) 

ng/Nm3 0,5  

8 Cadmi và hợp 

chất  

mg/Nm3 1  
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TT Thông số Đơn vị Giá trị C Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

A2 

(tính theo Cd) 

9 Đồng và hợp chất  

(tính theo Cu) 

mg/Nm3 10  

10 Chì và hợp chất  

(tính theo Pb) 

mg/Nm3 5  

11 Kẽm và hợp chất  

(tính theo Zn)  

mg/Nm3 30  

12 Niken và hợp chất 

(tính theo Ni) 

mg/Nm3 2  

13 Crom và hợp chất 

(tính theo Cr) 

mg/Nm3 4  

 

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

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: khu vực nấu thép 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Tọa độ phát sinh tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của dự án (Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) được thể hiện như sau: 

+ Nguồn 1: toạ độ X=1166490; Y=544591 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đám đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung tại QCVN 26:2010/BTNMT, 

QCVN 27:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

3.2.1. Tiếng ồn 

Bảng 24: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 
Từ  6-21 giờ 

(dBA) 

Từ  21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 

Khu vực thông thường 

(Tất cả các điểm ngoài 

sát hàng rào nhà máy) 

 

3.2.2. Độ rung 
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Bảng 25: Giá trị giới hạn cho phép đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ  6-21 giờ Từ  21-6 giờ 

1 70 60 - 

Khu vực thông 

thường (Tất cả các 

điểm ngoài sát hàng 

rào nhà máy) 

 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất (nếu có): Không 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án về quản lý chất thải 

5.1. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh 

5.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Bảng 26: Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh 

STT Loại chất thải Mã CTNH Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 Rắn 75 

2 Các loaị nhiên liệu hỗn 

hợp thải 

17 06 03 Lỏng 60 

3 Bùn thải từ hệ thống xử 

lý khí thải 

05 01 03 Rắn/lỏng 50 

4 Bùn thải từ hệ thống làm 

nguội 

05 01 02 Rắn/lỏng 30 

5 Thùng, bao bì đựng hóa 

chất 

18 01 01 Rắn 46 

6 Que hàn thải có các kim 

loại nặng hoặc thành 

phẩm nguy hại 

07 04 01 Rắn 32 

7 Xỉ (cứt sắt), váng bọt dễ 

cháy 

05 07 02 Rắn 45 

8 Chất thải lẫn dầu từ quá 

trình xử lý nước mát 

05 07 02 Rắn/lỏng 35 

9 Các loại chất thải khác 

có các thành phần nguy 

05 11 02 Rắn 180 
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STT Loại chất thải Mã CTNH Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

hại (Găng tay, mạt, gỉ 

thép) 

10 Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

16 01 06 Rắn 7 

Tổng   560 

 

5.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phát sinh thường xuyên 

Bảng 27: Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp 

Stt Tên chất thải Khối lượng chất thải 

(kg/năm) 

1 Giấy và bao bì các tông 10.000 

2 Bao bì nhựa đựng nguyên liệu 30.000 

3 Xỉ đáy lò 15.000 

4 Tạp chất từ phế liệu: đất, cát, dây buộc… 5.000 

5 Sạn đầm lò 7.000 

6 Cặn, vảy cán từ hệ thống làm mát 2.000 

7 Gỉ sắt 9.600 

Tổng  69.600 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát 
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Bảng 28: Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát 

Stt Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng chất 

thải (kg/năm) 

1 Bao bì kim loại cứng chứa 

CTNH 

18 01 02 200 

2 Bao bì nhựa cứng chứa CTNH 18 01 03 100 

5.1.4. Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh 

Bảng 29: Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt 

Stt Loại chất thải rắn sinh hoạt Khối lượng (kg/năm) 

1 Chất thải rắn hữu cơ 9.180 

2 Chất thải còn lại 2.127 

3 Chất thải tái chế 553 

 

5.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

5.2.1.  Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: 

Trên thiết bị lưu chứa đặt tại vị trí lưu chứa có dán biển dấu hiệu cảnh báo theo 

quy định tại TCVN 6707:2009 Tiêu chuẩn quốc gia về chất thải nguy hại – dấu hiệu 

cảnh báo và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.  

Bảng 30: Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại 

STT Loại chất thải Mã CTNH Trạng thái 

tồn tại 

Thiết bị lưu giữ 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 Rắn Thùng nhựa 120 Lít 

2 Các loaị nhiên liệu 

hỗn hợp thải 

17 06 03 Lỏng Thùng nhựa 120 Lít 

3 Bùn thải từ hệ thống 

xử lý khí thải 

05 01 03 Rắn/lỏng Bao bì cứng có nắp 

đậy kín 

4 Bùn thải từ hệ thống 

làm nguội 

05 01 02 Rắn/lỏng Bao bì cứng, có nắp 

đậy kín 
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STT Loại chất thải Mã CTNH Trạng thái 

tồn tại 

Thiết bị lưu giữ 

5 Thùng, bao bì đựng 

hóa chất 

18 01 01 Rắn Bao bì cứng có nắp 

đậy kín 

6 Que hàn thải có các 

kim loại nặng hoặc 

thành phẩm nguy hại 

07 04 01 Rắn Bao bì cứng có nắp 

đậy kín 

7 Xỉ (cứt sắt), váng bọt 

dễ cháy 

05 07 02 Rắn Bao bì cứng có nắp 

đậy kín 

8 Chất thải lẫn dầu từ 

quá trình xử lý nước 

mát 

05 07 02 Rắn/lỏng Thùng nhựa 120 Lít 

9 Các loại chất thải 

khác có các thành 

phần nguy hại (Găng 

tay, mạt, gỉ thép) 

05 11 02 Rắn Thùng nhựa 120 Lít 

10 Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính 

thải 

16 01 06 Rắn Thùng nhựa 120 Lít 

- Kho lưu chứa: 01 kho lưu chứa tạm chất thải nguy hại 

+ Diện tích kho lưu chứa: 6 m2.  

+ Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Kho chứa dạng kín, có mái che, nền chống thấm, 

có biển báo, có gờ bao xung quanh. Trong kho chứa bố trì bình chữa cháy, thiết bị báo 

cháy, có gờ chống tràn, có bố trí thùng chứa cát khô, xẻng để sử dụng trong trường hợp 

có cháy hoặc rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ chất thải nguy hại dạng lỏng. 

5.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thiết bị lưu chứa chất thải thải công nghiệp thông thường 

Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy như được 

chủ đầu tư thu gom, phân loại và cho vào các bao tải riêng biệt (bao tải 50 kg) được 

buộc kín trước khi lưu chứa trong khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường. 

- Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Khu vực lưu chứa xỉ đáy lò, bao bì các tông, tạp chất…tập trung tại khu vực chứa 

có diện tích 14m2. 

Khu vực lưu chứa quặng phế liệu được gom đưa về kho chứa nguyên liệu để tuần 

hoàn sản xuất có diện tích 150 m2. 
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- Quy cách khu vực lưu chứa chất thải rác công nghiệp thông thường cụ thể như 

sau: 

+ Có độ cao nền đảm bảo không bị ngập lụt, có nền bê tông xi măng chống thấm, 

có mái che bằng tole. 

+ Bên trong khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường được 

phân chia thành từng ô ứng với từng loại chất thải được lưu chứa và được dán nhãn 

tên chất thải. 

5.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa:  

Chất thải rắn sinh hoạt khu nhà vệ sinh, khu văn phòng và khu xưởng sản xuất 

được chứa trong thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 10-20 lít sau đó được thu gom và 

cho vào thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy dung tích 120 lít và lưu giữ tạm tại khu 

vực tập trung chất thải rắn công nghiệp thông thường của Công ty. 

❖ Kho lưu chứa:  

Do lượng chất thải rắn sinh hoạt ít nên chủ dự án không bố trí kho chứa chất thải 

rắn sinh hoạt. Chất rắn sinh hoạt phát sinh sau khi lưu chứa trong thùng chứa bằng nhựa, 

có nắp đậy kín dung tích 120 lít sẽ được lưu giữ tạm tại khu vực tập trung chất thải rắn 

công nghiệp thông thường của Công ty, sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư với thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại (nếu có): Không 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy thép Miền Tây đã thực hiện đầy đủ quá trình 

quan trắc định kỳ theo quy định pháp luật trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, cấp giấy 

phép môi trường. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời 

điểm lập báo cáo đề xuất (năm 2021, năm 2022) như sau: 

Bảng 31: Kết quả quan trắc định kỳ nước thải tại hố ga sau hệ thống xử lý nước 

thải 

Stt Thông 

số 

Đơn 

vị 

 Kết quả quan trắc QCVN 

40:2011 

/BTNMT, 

cột B, 

kq=1,2; 

kf=1,1 

QCVN 

52:2017 

/BTNMT, 

cột B 

3/21 6/21 10/21 12/21 3/22 06/22 

1 pH - 6,25 6,62 6,5 6,76 6,42 6,79 6-9 6-9 

2 TSS mg/l 48 39 45 39 39 35 66 100 

3 COD mg/l 52 42 53 43 50 42 99 150 

4 BOD mg/l 19 26 31 27 26 18 39,6 50 

5 Sắt mg/l 1,27 1,24 1,21 1,28 1,15 0,92 1,32 5 

6 

Tổng 

dầu mỡ 

khoáng 

mg/l 

0,6 0,95 0,73 0,9 0,69 1,4 6,6 10 

7 Hg mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,0066 0,01 

8 Pb mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,132 0,5 

9 As mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,066 - 

10 Cd mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,066 0,1 

11 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100ml 

1.000 1.400 1.700 2.000 1.100 1.400 3.000 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần Thép Miền Tây, năm 2022. 

Nhận xét: Từ kết quả quan trắc nước thải hố ga sau hệ thống xử lý ở Bảng trên 

cho thấy, vào điểm lấy mẫu định kỳ trong cùng điều kiện hoạt động bình thường đều 

cho kết quả chất lượng nước thải sau xử lý tốt, tất cả các chỉ tiêu phân tích đạt quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, kq=1,2; kf=1,1 và QCVN 52:2017/BTNMT, cột B. 

Như vậy, biện pháp xử lý nước thải Nhà máy đang áp dụng là phù hợp và hiệu quả, 

đảm bảo toàn bộ lượng nước thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời điểm lập 

báo cáo đề xuất (năm 2021, năm 2022) như sau: 

Bảng 32: Kết quả quan trắc định kỳ khí  thải 

Stt Thông 

số 

Đơn vị  Kết quả quan trắc QCVN 

19:2009 

/BTNMT, 

cột B, kv=1; 

kp=1 

3/21 6/21 10/21 12/21 3/22 06/22 

1 Lưu 

lượng 

m3/h 10.620 12.185 11.292 10.620 10.585 10.102 - 

2 Bụi mg/Nm3 92 106 91 92 86 89 240 

3 CO mg/Nm3 426,8 532,6 486,5 426,8 412.5 395,6 1.200 

4 SO2 mg/Nm3 63,7 52,9 60,3 63,7 53,2 48,1 600 

5 NOx mg/Nm3 98,2 112,4 97,8 98,2 85,6 74,6 1.020 

6 Cu mg/Nm3 1,85 1,46 1,14 1,85 1,05 1,28 12 

7 Zn mg/Nm3 2,46 2,11 1,85 2,46 1,69 1,35 36 

Nguồn: Công ty Cổ phần Thép Miền Tây, năm 2022. 

Nhận xét: Từ kết quả quan trắc khí thải sau hệ thống xử lý ở Bảng trên cho thấy, 

vào điểm lấy mẫu định kỳ trong cùng điều kiện hoạt động bình thường đều cho kết quả 

chất lượng bụi, khí thải sau xử lý tốt, tất cả các chỉ tiêu phân tích đạt quy chuẩn 

QCVN19:2009/BTNMT, Cột B, Kv=1, Kp=1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp. 

Như vậy, biện pháp xử lý khí thải Nhà máy đang áp dụng là phù hợp và hiệu quả, 

đảm bảo toàn bộ lượng nước thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Dự án “Nhà máy thép Miền Tây” sản xuất thép với công suất 44.100 tấn sản 

phẩm/năm” tại số 96A, tỉnh lộ 942,  ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần thép Miền Tây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 143/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 08 năm 2010. Bên cạnh đó, 

dự án này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc đã thực hiện các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư Nhà 

máy thép Miền Tây số 1538/XN-STNMT ngày 23 tháng 10 năm 2013, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả công trình xử lý nước thải 

❖ Đơn vị thực hiện quan trắc 

- Tên tổ chức: Chi nhánh khu vực phía Nam – Trung tâm tư vấn và Công nghệ Môi 

trường – Tổng cục Môi trường. 

- Địa chỉ: 19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

- Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường theo số hiệu Vimcerts 056 . 

❖ Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu 

− Thời gian lấy mẫu như sau: 

+ Thời gian đo đạc, lấy mẫu lần 1: ngày 08/09/2013 

+ Thời gian đo đạc, lấy mẫu lần 2: ngày 16/06/2013 

+ Thời gian đo đạc, lấy mẫu lần 3: ngày 23/09/2013. 

❖ Phương pháp đo đạc, lấy  mẫu và phân tích mẫu 

− Phương pháp lấy mẫu và bảo quản: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu nước 

được thực hiện theo TCVN – 1995 và tiêu chuẩn Mỹ (Standard Method for Examination 

of Water & Wastewater). Mẫu sau lấy được lưu trữ trong thùng xốp kín và ở điều kiện 

40C. 

− Thiết bị, phương pháp phân tích. 

Bảng 33: Danh mục thiết bị và phương pháp phân tích nước thải 

STT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

1 Lấy và bảo quản mẫu 

TCVN - 1995, tiêu chuẩn Mỹ (Standard Method 

for Examination of Water & Wastewater) 

 

2 pH TCVN 6492-99 

3 TSS TCVN 4560-1988 
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Công ty Cổ phần thép Miền Tây 59 

STT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

4 COD SMEWW 5220 B, TCVN 6491-99 

5 BOD SMEWW 5210 B, TCVN 6001 – 95 

6 As TCVN 6182-96, SMEWW  

7 Cd TCVN 6197-99, SMEWW 

8 Cr6+ TCVN 222-96, SMEWW 

9 Cr3+ TCVN 222-96, SMEWW 

10 Cu TCVN 6193-99, SMEWW 

11 Hg TCVN 5298-95, SMEWW 

12 Ni TCVN 5945-95, SMEWW 

13 Mn TCVN 6198-99, SMEWW 

14 Sn SMEWW 3500-Sn 

15 Fe TCVN 6177-96, SMEWW 

16 Tổng dầu mỡ khoáng TCVN 5070-95, SMEWW 

17 Tổng Coliform TCVN 6401-96, SMEWW 

Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây. 

❖ Kết quả vận hành công trình xử lý nước thải 

Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải được trình bày bảng sau: 

Bảng 34: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải -P1 

Lần 

đo đạc 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày) 

Thông số đặc trưng của Dự án 

pH TSS (mg/l) BOD(mg/l) COD(mg/l) As(mg/l) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Lần 1 4,7 7,7 6,5 121 39 32 26 64 52 KPH KPH 

Lần 2 4,9 7,3 6,4 133 43 37 28 69 57 0,003 0,002 

Lần 3 5,0 7,5 6,8 119 37 29 24 66 59 KPH KPH 

QCVN 

(*) 

- 6-9 50 30 75 0,05 

Ghi chú:  

- TXL: Nước thải trước xử lý. Tọa độ X= 0544795; Y=1166520 

- SXL: Nước thải đầu ra sau xử lý. Tọa độ X= 0544795; Y=1166529 
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- QCVN (*): QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp, Cột A 

Bảng 35: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải -P2 

Lần đo 

đạc 

Thông số đặc trưng của Dự án 

Cd (mg/l) Cr6+ (mg/l) Coliform  

(MPN/100ml) 

Cr3+(mg/l) Cu (mg/l) Fe (mg/l) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Lần 1 0,005 0,003 KPH KPH 1100 310 0,005 0,002 0,09 0,02 2,14 0,19 

Lần 2 KPH KPH KPH KPH 1200 320 0,007 0,005 0,11 0,09 1,82 0,17 

Lần 3 KPH KPH KPH KPH 2800 430 0,008 0,003 0,07 0,03 2,47 0,21 

QCVN 

(*) 

0,05 0,05 3000 0,2 2 1 

Ghi chú:  

- TXL: Nước thải trước xử lý. Tọa độ X=1166520; Y=544795 

- SXL: Nước thải đầu ra sau xử lý. Tọa độ X= 1166529; Y=544795 

- QCVN (*): QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp, Cột A 

Bảng 36: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải -P3 

Lần đo 

đạc 

Thông số đặc trưng của Dự án 

Hg (mg/l) Mn (mg/l) Ni (mg/l) Pb (mg/l) Sn (mg/l) Tổng dầu 

khoáng 

(mg/l) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Lần 1 KPH KPH 0,01 0,007 0,04 KPH KPH KPH KPH KPH 0,62 0,14 

Lần 2 KPH KPH 0,05 0,009 0,07 0,003 KPH KPH KPH KPH 0,71 0,13 

Lần 3 KPH KPH 0,03 0,002 0,04 0,005 KPH KPH KPH KPH 1,03 0,19 

QCVN 

(*) 

0,005 0,5 0,2 0,1 - 5 

Ghi chú:  
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- TXL: Nước thải trước xử lý. Tọa độ X=1166520; Y=544795 

- SXL: Nước thải đầu ra sau xử lý. Tọa độ X= 1166529; Y=544795 

- QCVN (*): QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp, Cột A 

−  Kết quả đánh giá thực hiện: 

Nhận xét: Qua kết quả đánh giá về sự phù hợp toàn hệ thống xử lý nước thải cho 

thấy tất các thông số ô nhiễm tại sau xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột A. Do đó hệ thống xử lý nước thải của dự án đã hoạt động ổn 

định.  

1.2. Kết quả đánh giá hiệu quả công trình xử lý khí thải 

❖ Thông tin đơn vị thực hiện quan trắc môi trường 

- Tên tổ chức: Chi nhánh khu vực phía Nam – Trung tâm tư vấn và Công nghệ Môi 

trường – Tổng cục Môi trường. 

- Địa chỉ: 19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

- Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường theo số hiệu Vimcerts 056 . 

❖ Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu 

− Thời gian lấy mẫu như sau: 

+ Thời gian đo đạc, lấy mẫu lần 1: ngày 08/09/2013 

+ Thời gian đo đạc, lấy mẫu lần 2: ngày 16/06/2013 

+ Thời gian đo đạc, lấy mẫu lần 3: ngày 23/09/2013. 

❖ Phương pháp đo đạc, lấy  mẫu và phân tích mẫu 

− Phương pháp phân tích và lấy mẫu được thực hiện bằng Testo 350XL, và tiêu 

chuẩn hiện hành 

Bảng 37: Phương pháp phân tích và lấy mẫu khí thải 

STT Tên thông số Tên/ Số hiệu phương pháp sử dụng 

1 Lưu lượng TESTO 350XL 

2 Bụi TESTO 350XL 

3 SO2 TESTO 350XL 

4 
NOx TESTO 350XL 

5 
CO TESTO 350XL 

6 
As TQKT-YHLĐ & VSMT 2002 
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Công ty Cổ phần thép Miền Tây 62 

STT Tên thông số Tên/ Số hiệu phương pháp sử dụng 

7 
Cd TQKT-YHLĐ & VSMT 2002 

8 
Cu TQKT-YHLĐ & VSMT 2002 

9 
Pb TQKT-YHLĐ & VSMT 2002 

10 
Sb TQKT-YHLĐ & VSMT 2002 

11 
Zn TQKT-YHLĐ & VSMT 2002 

 

❖ Kết quả vận hành công trình xử lý khí thải 

Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải được 

thực hiện thông qua kết quả quan trắc khí thải như sau: 

Bảng 38: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải -P1 

Lần đo 

đạc 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Thông số đặc trưng của Dự án 

Bụi 

(mg/Nm3) 

NO2  

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

As 

(mg/Nm3) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Lần 1 12570 397 89 340 92 286 87 450 240 0,092 KPH 

Lần 2 12140 382 73 411 101 350 82 430 217 0,071 KPH 

Lần 3 12320 416 82 375 84 290 79 418 210 0,063 KPH 

QCVN (*) - 400 1000 1500 1000 20 

Bảng 39: Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải -P2 

Lần đo 

đạc 

Thông số đặc trưng của Dự án 

Cd (mg/Nm3) Cu (mg/Nm3) Pb (mg/Nm3) Sb (mg/Nm3) Zn (mg/Nm3) 

TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL TXL SXL 

Lần 1 0,57 0,11 0,64 0,13 0,085 KPH 1,16 0,41 4,83 0,92 

Lần 2 0,42 0,09 0,53 0,10 0,033 KPH 0,73 0,05 3,44 0,71 

Lần 3 0,55 0,14 0,56 0,14 0,046 KPH 0,81 0,16 3,78 0,62 
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QCVN 

(*) 

20 20 10 20 30 

Ghi chú:  

- TXL: Khí thải trước xử lý. Tọa độ X=1166518; Y= 544796 

- SXL: Khí thải sau xử lý. Tọa độ X=1166481; Y=544784 

- QCVN (*): QCVN 19:2009 /BTNMT, Kp=1, Kv=1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp, Cột A 

Nhận xét: 

 Khí thải phát sinh từ quá trình được thu gom đưa về hệ thống xử lý khí thải đều 

nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1; Kv=1). Do 

đó hệ thống xử lý nước thải của dự án đã hoạt động ổn định.  

1.3. Tổ chức điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch 

Tên cơ quan: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và vệ sinh an toàn lao 

động.  

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 028 38680842   Fax: 02838680869 

Mã VIMCERTS 026   

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

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Công tác quan trắc: Công ty Cổ phần thép Miền Tây phối hợp Đơn vị đủ về điều 

kiện thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường (đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp giấy chứng nhận VIMCERTS) quan trắc môi trường định kỳ.  

Về công tác bố trí nhân lực: Công ty Cổ phần thép Miền Tây bố trí và phân công 

01 nhân sự trình độ chuyên môn về môi trường, nhằm thực hiện giám sát hoạt động môi 

trường như quản lý chất thải rắn (chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại), quản 

lý hoạt động thu gom, xử lý nước thải, hoạt động xử lý bụi, khí thải, phối hợp Đơn vị 

chức năng quan trắc chất lượng môi trường, thực hiện công tác báo cáo kết quả quan 

trắc môi trường định kỳ, thủ tục hành chính liên quan đến công tác báo cáo môi trường 

của dự án.  

a. Quan trắc nước thải 
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Công ty Cổ phần thép Miền Tây 64 

Căn cứ Khoản 2 Điều 97 và Phụ lục XXVIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Nhà máy hoạt động phát sinh nước thải tối đa 180 m3/ngày đêm, nước tuần 

hoàn, tái sử dụng do đó cơ sở không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. 

b. Quan trắc khí thải 

Căn cứ Khoản 2 Điều 98 và Phụ lục XXIX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 

Vị trí xả khí thải : 01 vị trí xả khí thải sau hệ thống xử lý bụi, khí thải của hoạt động 

sản xuất. 

Tọa độ vị trí điểm xả khí thải: X = 0544784; Y = 1166481 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o).  

Thông số: bụi tổng, CO, NOx, SO2. Tần suất: 03 tháng/lần. 

Thông số: Antimon và hợp chất (tính theo Sb), tổng chất hữu cơ dễ bay hơi, VOC, 

Cadimi và hợp chất  (tính theo Cd), Đồng và hợp chất (tính theo Cu), Chì và hợp chất 

(tính theo Pb), Kẽm và hợp chất (tính theo Zn), Niken và hợp chất (tính theo Ni), Crom 

và hợp chất (tính theo Cr). Tần suất 6 tháng/lần. 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và QCVN 51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp sản xuất thép (Bảng 3, cột A2, Kp = 0,9 và Kv = 0,8). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án “Nhà máy thép Miền Tây” thuộc Công ty Cổ phần thép Miền Tây không 

thuộc loại hình dự án phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục chất thải (không 

thuộc Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX ban hành theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ).  

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Chủ dự án đề xuất thực hiện quan trắc môi trường định kỳ về chất lượng môi trường 

không khí xung quanh và chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại.  

a. Quan trắc chất lượng không khí 

Vị trí : 02 điểm 

-  01 vị trí  tiếp giáp với nhà dân gần nhất. Tọa độ: X =1166436 ; Y =  544591 (theo 

hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o). 

- 01 vị trí tiếp giáp với xưởng sà lan. Tọa độ: X 1166484 =; Y = 544651 (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o). 
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Thông số: Bụi, tiếng ồn, độ rung 

Tần suất: 06 tháng/lần. 

Quy chuẩn: Chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (khu vực thông thường) 

b. Quan trắc chất thải thông thường 

Chất thải rắn thông thường (chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sản xuất): Chủ 

dự án giám sát tổng lượng chất thải rắn phát sinh theo kết quả giám sát thể hiện bằng 

cách lập Nhật ký theo dõi hàng ngày (hàng tháng) hoặc được thể hiện qua Hợp đồng 

với Đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý và tần suất định kỳ báo cáo 

về Sở Tài nguyên và Môi trường là 01 năm/lần (thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường hàng năm).  

c. Quan trắc chất thải rắn nguy hại 

Chủ dự án hợp đồng Đơn vị đủ chức năng để thu gom chất thải nguy hại, nộp Báo 

cáo quản lý về chất thải nguy hại đến Sở Tài nguyên và Môi trường với tần suất định 

kỳ là 01 năm/lần (thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm).  

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

Kinh phí thực hiện về quan trắc hàng năm của Nhà máy thép Miền Tây dự kiến 

như sau: 

Bảng 40: Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường 

Stt Nội dung quan trắc Kinh phí (VNĐ) 

1 Khí thải 30.000.000 

2 Không khí xung quanh 5.000.000 

Tổng 35.000.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần thép Miền Tây, năm 2022. 
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Công ty Cổ phần thép Miền Tây 66 

Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong 2 năm (2020-2022) Nhà máy thép Miền Tây có hoạt động thanh tra, kiểm 

tra môi trường của cơ quan chức năng như sau: 

- Biên bản kiểm tra về chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên 

và Môi trường – Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 387/QĐ-STNMT ngày 15/04/2020. 

Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy thép Miền Tây số 

1188/STNMT-MT ngày 29/04/2020. (Nội dung Đính kèm Phụ lục). 

- Thông qua kết quả kiểm tra, Công ty Cổ phần thép Miền Tây đã thực hiện các yêu 

cầu nội dung khắc phục tồn tại công tác bảo vệ môi trường tại Dự án Nhà máy thép 

Miền Tây và được ghi nhận ý kiến khắc phục theo văn bản số 1445/STNMT-MT ngày 

22/05/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: 

1. Ghi nhận việc khắc phục các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường nêu tại Công 

văn số 118/STNMT -MT ngày 29/04/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: 

Đã thay mới đoạn ống dẫn khí thải bị thủng từ miệng lò nấu D và E; thu gom chuyển 

toàn bộ phế liệu tập kết ngoài trời vào kho lưu chứa. 

2. Trong quá trình hoạt động, nếu có gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường thì 

phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm khác theo quy 

định pháp luật. 

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy thép Miền Tây luôn thực hiện đúng yêu cầu 

về công tác bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật, khắc phục các tồn tại theo ý 

kiến của cơ quan chức năng. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ dự án đầu tư cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường.  

Chủ dự án đầu tư cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường.  

Chủ dự án đầu tư cam kết thực hiện hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.  

Chủ dự án đầu tư cam kết xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan theo nội dung 

giấy phép môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể như sau:  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép - QCVN 

51:2017/BTNMT (Bảng 3, cột A2, Kp = 0,9 và Kv = 0,8). 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp - QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột A, Kq= 0,9; Kf= 1,2).  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - QCVN 

05:2013/BTNMT (giá trị trung bình 01 giờ).  

- Chủ dự án đầu tư cam kết thu gom lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn thông 

thường và CTNH theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 
 




























































































































































































































































	BIA_GPMT_NM THEP MIEN TAY
	GPMT-THEP MIEN TAY-15.10.22
	GPMT Thép Miền Tây - Phụ lục Scan
	20221017214547008
	20221017214629347


