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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 09 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở đầu tư: Ông Phạm Cao Minh. 

- Điện thoại: 02963.934663. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1602011628 ngày 02 tháng 06 năm 

2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh. Mã số thuế: 1602011628. 

2. Tên cơ sở: 

- Tên cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản Hưng Phúc Thịnh. 

- Địa điểm cơ sở: Số 09 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

Khu đất thực hiện cơ sở có tứ cận tiếp giáp như sau:  

+ Phía Đông: giáp đường Hùng Vương. 

+ Phía Tây: giáp đất ở đô thị. 

+ Phía Nam: giáp đường nhựa. 

+ Phía Bắc: giáp đất ở đô thị. 

Vị trí thực hiện cơ sở được giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau (chi tiết trong bản 

vẽ đính kèm tại phụ lục): 

Điểm giới hạn 
Tọa độ (VN-2000) 

X Y 

A 576697 1146418 

B 576640 1146396 

C 576657 1146319 

D 576689 1146330 

E 576726 1146255 

F 576793 1146291 
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- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

các giấy phép môi trường thành phần, cụ thể gồm: 

+ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế 

biến thủy sản An Xuyên – Công ty TNHH An Xuyên. 

+ Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

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

được phê duyệt theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/06/2006 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang. 

+ Quyết định số 334/QĐ-STNMT ngày 22/3/2018 về việc điều chỉnh nội dung Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND 

ngày 07/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Quyết định số 718/QĐ-STNMT 

ngày 26/7/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1048/GP-STNMT ngày 17 tháng 10 

năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp cho Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh. 

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất số 1065/GP-STNMT ngày 02 tháng 10 năm 

2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp cho Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Hưng Phúc Thịnh. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 925/XN-STNMT ngày 

11 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Nhà máy chế 

biến thủy sản Hưng Phúc Thịnh. 

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

công): cơ sở nhóm B. Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 80.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám 

mươi tỷ đồng). 

Diện tích đất sử dụng của cơ sở là 11.392,6 m
2
. Các hạng mục công trình của cơ sở 

cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 1.1: Các hạng mục công trình xây dựng tại cơ sở 

TT TÊN HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (m
2
) 

I Hạng mục công trình chính 4.270 

1 Phân xưởng chính 756 

2 Khu cắt tiết 186 

3 Khu IQF 823 
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4 Khu cấp đông 204 

5 Kho lạnh 564 

6 Kho sản phẩm 175 

7 Khu thu gom phụ phẩm 46 

8 Văn phòng 368 

9 Phòng quản lý 466 

10 Kho trữ đông 682 

II Hạng mục công trình phụ trợ 2.283,65 

1 Kho bao bì 180 

2 Khu vực tái đông sản phẩm 830 

3 Xưởng cơ khí 476 

4 Phòng quản lý 388 

5 Phòng nghỉ công nhân 25 

6 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 210 

7 Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại 15 

8 Nhà xe công nhân 80 

9 Nhà vệ sinh 52 

10 Nhà vệ sinh (giáp kho trữ đông) 27,65 

III Hạng mục phụ trợ khác 4.838,95 

1 Sân bãi, đường nội bộ 4.488,95 

2 Cây xanh 350 

 Tổng cộng 11.392,6 

(Nguồn: Cơ sở Nhà máy chế biến thủy sản Hưng Phúc Thịnh) 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

Cơ sở hoạt động ngành nghề sản xuất chính là chế biến các sản phẩm thủy sản (cá 

tra) theo yêu cầu của khách hàng, tổng công suất tối đa khoảng 20 tấn sản phẩm/ngày, 

tương đương 5.000 tấn sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

- Công nghệ sản xuất của cơ sở với quy trình công nghệ sản xuất cụ thể như sau: 

Cá tra nguyên liệu  Nhập về nhà xưởng  Cắt tiết  Phi lê  Lạng da  Định 

hình  Phân cỡ  Xếp khuôn  Cấp đông  Mạ băng  Đóng gói  Nhập kho bảo 

quản  Xuất hàng. 
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Quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình công nghệ của cơ sở 

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất tại cơ sở: 

Nguyên liệu: Cá sống được vận chuyển từ vùng thu hoạch về điểm lên hàng của nhà 

máy và được nhanh chóng đưa vào khu vực tiếp nhận của nhà máy: cá không bị bệnh, có 

trọng lượng ≥ 600gr/con, có giấy chứng nhận nguồn gốc của người cung cấp đảm bảo 

người nuôi không sử dụng các chất kháng sinh, người nuôi ngừng sử dụng kháng sinh 

trong 03 tuần trước khi thu hoạch.  

Cá tra nguyên liệu 

Lạng da 

Phân cỡ 

Nhập về nhà xưởng 

Cắt tiết 

Phi lê 

Định hình 

Xếp khuôn 

Cấp đông 

Mạ băng 

Đóng gói 

Nhập kho bảo quản 

Xuất hàng 

Nước thải sản xuất. 

Nước thải sản xuất. 

Phụ phẩm. 

Nước thải sản xuất. 

Phụ phẩm. 

Nước thải sản xuất. 

Phụ phẩm. 

Nước thải sản xuất. 

Phụ phẩm. 
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 Cắt tiết: Dùng dao bén bằng thép không gỉ cắt động mạch chủ của cá rồi cho cá 

vào thùng chứa nước sạch có pha chlorine nồng độ 50ppm, nhiệt độ nước rửa 17 ÷ 20
0
C. 

M i thùng chứa 700  800 kg cá, rửa sạch chất bẩn và các tạp chất khác trên mình cá, thời 

gian rửa 15   20 phút. 

 Phi lê (Fillet): Sau khi cắt tiết, cho cá vào bể có chứa nước, ngâm rửa trong 

khoảng 10   20 phút. Sau đó dùng rổ vớt cá ra, cho vào thau và đưa lên bàn phi lê. Miếng 

cá sau khi phi lê được rửa sạch máu và tạp chất trong nước sạch lạnh. Nguồn phụ phẩm ở 

công đoạn này nhiều nhất, bao gồm: bụng, xương, thịt vụn, da, máu, mỡ,…  

 Lạng da: lạng da miếng phi lê trên thớt nhựa bằng dao inox đặt phần da cá xuống 

dưới, đưa phần đuôi vào trước, trục máy sẽ lăn, đưa miếng cá đi tới còn lưỡi dao trong 

máy sẽ lóc phần da và cuốn xuống dưới, miếng cá đi ngang qua khe hở của trục máy. 

 Định hình: Dùng dao inox loại bỏ hết phần hồng (thịt đỏ), xương, mở và cắt bỏ 

những phần thịt đã bị hư trong khâu phi lê và lạng da. Tạo cho miếng phi lê có hình dáng 

bóng đẹp nhưng không phạm nhiều vào thịt trắng của cá. Đồng thời, miếng cá được kiểm 

tra bằng mắt và tay để phát hiện xương, mỡ, vết máu, da… Tiếp đến, miếng cá được 

kiểm tra loại bỏ ký sinh trùng tại bàn soi ký sinh trùng và loại bỏ tất cả các miếng cá có 

máu bầm trong thịt cá và các ổ bệnh trong thịt cá và rửa trong nước sạch. Nguồn phụ 

phẩm ở công đoạn này chủ yếu là: Thịt vụn, da, xương, mở,… 

 Phân cỡ: theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng. Các kích cỡ thường sử dụng như 

sau: 60 ÷120; 120 ÷ 170; 170 ÷ 225; 220 ÷ Up (gr/miếng cá). Miếng cá được cân xác 

định trọng lượng cho từng khuôn cá đúng chủng loại theo đơn đặt hàng của khách hàng.  

 Xếp khuôn: Các miếng phi lê trong m i rổ được xếp từng lớp rời nhau trong một 

khuôn cấp đông, lớp này cách lớp kia một lớp PE (có thể châm thêm nước theo yêu cầu 

của khách hàng). Nếu hàng cấp đông IQF thì từng miếng phi lê phải được tách rời nhau 

bởi một lớp PE. 

 Cấp đông: Sản phẩm sau khi xếp khuôn sẽ được tập hợp vào kho chờ đông (cho 

đủ mẻ cấp đông mới) bảo quản ở nhiệt độ ≤ 5
0
C, thời gian ≤ 4 giờ. Sau đó, sản phẩm 

được cấp đông trong tủ đông tiếp xúc hoặc băng truyền, thời gian cấp đông ≤ 4 giờ. Nhiệt 

độ tâm sản phẩm ≤ -18
0
C. 

 Mạ băng: Bảo vệ sản phẩm, ngăn cản sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với không khí 

trong kho lạnh, tránh sự oxy hóa, làm đẹp bề mặt sản phẩm, hạn chế sự thăng hoa tinh thể 

nước đá, hạn chế sự hao hụt khối lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản. Đảm bảo đủ 

trọng lượng theo yêu cầu của khách hàng. 

 Bao gói: Sản phẩm sau khi mạ băng sẽ được bao gói theo hai dạng block hoặc 

IQF. Quy cách bao gói chủ yếu là theo đơn đặt hàng của khách hàng. 

 Nhập kho bảo quản: Sản phẩm được xếp đặt theo thứ tự trong kho lạnh và được 

bảo quản ở nhiệt độ ≤ -20
0
C không quá 18 tháng. 

Thành phẩm sau khi đóng gói tùy vào đơn đặt hàng của khách hàng sẽ được xuất 

giao cho khách hàng. 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm chính của cơ sở là: cá tra phi lê. Tổng khối lượng sản phẩm tối đa là 

5.000 tấn sản phẩm/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở: 

- Nguyên liệu: Cơ sở hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến thủy sản (cá tra) phục 

vụ cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Nguyên liệu cá tra tối đa sử dụng trong 01 ngày 

sản xuất với khối lượng tối đa là: 54 tấn/ngày (tỷ lệ định mức chế biến cá tra phi lê trung 

bình là 2,7:1 = 2,7 kg cá tra nguyên liệu chế biến thành 1 kg cá tra phi lê thành phẩm). 

- Nhiên liệu: Hoạt động sản xuất của dự án không sử dụng nhiên liệu phục vụ quá 

trình sản xuất. 

- Hóa chất sử dụng: Quy trình hoạt động sản xuất của cơ sở sử dụng hóa chất 

Clorine với khối lượng sử dụng tối đa 500 kg/ngày. 

- Điện năng: Cơ sở sử dụng điện chủ yếu để cung cấp cho việc vận hành các máy 

móc thiết bị và hoạt động chiếu sáng. Tổng nhu cầu cấp điện của cơ sở là 124 KVA 

thông qua trạm biến áp lắp đặt mới 160KVA lấy nguồn điện từ lưới điện hiện hữu cấp 

cho Cụm công nghiệp Mỹ Quý. 

- Nước cấp:  

Sử dụng hệ thống cấp nước hiện hữu của Cụm công nghiệp Mỹ Quý và khai thác từ 

giếng khoan tại cơ sở để cung cấp cho hoạt động sản xuất, nhu cầu sử dụng như sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt công nhân viên (bao gồm: nhân viên quản lý, công nhân, 

bảo vệ):  

Tham khảo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD (Mục 2.10.2) thì lượng nước cấp sinh 

hoạt của m i người tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm. Tổng số lượng công nhân viên làm 

việc tại dự án tối đa là 500 người, tương đương lượng nước cấp cho sinh hoạt là 40 

m
3
/ngày (500 người × 80 lít/người/ngày đêm = 40 m

3
/ngày). 

+ Nước cấp cho nhà ăn:  

Cơ sở cung cấp 01 suất cơm trưa cho công nhân và 01 suất cơm tối trong trường 

hợp có tăng ca cho công nhân viên, khối lượng nước cấp sử dụng cho hoạt động nấu ăn 

tối đa khoảng 5 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho sản xuất: 

Hoạt động sản xuất của cơ sở sử dụng nước cho các công đoạn sản xuất: rửa nguyên 

liệu, nước vệ sinh máy móc, thiết bị và nước vệ sinh nhà xưởng. Nhu cầu sử dụng ước 

tính tiêu hao tối đa khoảng 12 m
3 
nước/tấn thành phẩm, tương đương 240 m

3
/ngày (12 m

3 

nước/tấn thành phẩm × 20 tấn thành phẩm/ngày). 
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Trong đó, lượng nước cấp sử dụng cho các công đoạn sản xuất như sau: 

 Công đoạn rửa nguyên liệu: sử dụng nước cấp chiếm tỷ lệ cao nhất trong các 

công đoạn sản xuất có sử dụng nước, mức độ sử dụng với tỷ lệ tối đa đạt 95% tổng nhu 

cầu cấp nước cho sản xuất, tương đương lượng nước cấp cho công đoạn này là: 228 

m
3
/ngày (95% × 240 m

3
/ngày = 228 m

3
/ngày). 

 Công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng: sử dụng nước cấp để vệ sinh 

máy móc, thiết bị vào cuối ngày sản xuất, lượng nước cấp sử dụng chiếm tỷ lệ khoảng 

5% tổng nhu cầu cấp nước cho sản xuất, tương đương lượng nước cấp cho công đoạn này 

là: 12 m
3
/ngày (5% × 240 m

3
/ngày = 12 m

3
/ngày). 

+ Nước cấp cho làm đá vẩy và nước làm mát đá lạnh: 

Hoạt động sản xuất đá vẩy và làm mát đá lạnh ước tính tiêu hao tối đa khoảng 5 m
3 

nước/tấn thành phẩm, tương đương 100 m
3
/ngày (5 m

3 
nước/tấn thành phẩm × 20 tấn 

thành phẩm/ngày). 

+ Nước cấp cho các mục đích sử dụng khác: 

Tham khảo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng (mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng 

nước và mục 2.10.5 Cấp nước chữa cháy) để tính toán các nhu cầu sử dụng nước:  

 Nước tưới cây, rửa đường: định mức cấp nước đảm bảo tỷ lệ 8% lượng nước cấp 

cho sinh hoạt, tương đương 1,92 m
3
/ngày đêm (8% × 24 m

3
/ngày = 1,92 m

3
/ngày). 

 Nước cấp chữa cháy: tiêu chuẩn nước cấp cho chữa cháy trong 1,5 giờ cho 01 

đám cháy là 15 lít/s/đám cháy, lượng nước cấp cần thiết là: 81 m
3 

(15 lít/s/đám cháy × 

3600 × 1,5h = 81 m
3
). 

Tổng nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất tại cơ sở được trình bày tổng hợp 

trong bảng sau: 

Bảng 1.2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cấp của cơ sở 

TT Nhu cầu cấp nƣớc Ký hiệu Tổng nhu cầu 

1 Sinh hoạt của công nhân viên Qsh 40 m
3
/ngày đêm 

2 Nhà ăn Qna 5 m
3
/ngày đêm 

3 Sản xuất Qsx 240 m
3
/ngày đêm 

4 Làm đá vẩy và nước làm mát đá lạnh Q1 100 m
3
/ngày đêm 

5 Tưới cây, rửa đường Q1 3,2 m
3
/ngày đêm 

6 Cấp nước chữa cháy Q2 81 m
3
 

 Tổng nhu cầu  469,2 m
3
/ngày đêm 
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 Nước thải phát sinh tối đa trong quá trình cơ sở hoạt động: 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân viên:  

Tham khảo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định 

về thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% 

lượng nước cấp. Lượng nước cấp tối đa cho sinh hoạt của công nhân viên là 40 m
3
/ngày 

nên tổng lượng nước thải sinh hoạt là: 40 m
3
/ngày (100% × 40 m

3
/ngày = 40 m

3
/ngày). 

+ Nước thải của nhà ăn:  

Tổng lượng nước thải của nhà ăn phát sinh tính toán bằng 100% lượng nước cấp 

theo nhu cầu sử dụng, tương đương tối đa khoảng 5 m
3
/ngày. 

+ Nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất phát sinh tại các công đoạn: rửa nguyên liệu, vệ sinh máy móc, 

thiết bị và vệ sinh nhà xưởng. Lượng nước thải phát sinh tại các công đoạn sản xuất tính 

toán đạt 100% lượng nước cấp để đảm bảo thu gom toàn bộ để xử lý đạt quy chuẩn theo 

quy định. Theo đó, lượng nước thải tại các công đoạn sản xuất gồm: 

 Công đoạn rửa nguyên liệu: 228 m
3
/ngày (100% × 228 m

3
/ngày = 228 m

3
/ngày). 

 Công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng: 12 m
3
/ngày (100% × 12 

m
3
/ngày = 12 m

3
/ngày). 

Tổng lượng nước thải sản xuất là: 240 m
3
/ngày (228 m

3
/ngày + 12 m

3
/ngày). 

 Nước thải phát sinh tại cơ sở phải thu gom và xử lý từ các nguồn gồm: Nước thải 

sản xuất; Nước thải nhà ăn và Nước thải sinh hoạt của công nhân viên. Tổng khối lượng 

nước thải là: 285 m
3
/ngày.đêm (40 m

3
/ngày đêm + 5 m

3
/ngày đêm + 240 m

3
/ngày đêm). 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

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

tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Ngành nghề hoạt động của cơ sở là chế biến thủy sản. Ngành nghề cơ sở thuộc đối 

tượng bắt buộc phải bố trí tập trung vào Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo Quyết 

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

hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 

20/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

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

Hiện tại, cơ sở đã được bố trí vào Cụm công nghiệp Mỹ Quý nên hoàn toàn phù hợp 

với quy định về bảo vệ môi trường và quy hoạch của tỉnh An Giang. 

Cơ sở được thực hiện tại khu đất có địa chỉ Số 09 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thuộc Cụm công nghiệp Mỹ Quý. Cụm công 

nghiệp Mỹ Quý tập trung các xí nghiệp, nhà máy sản xuất chế biến thủy sản với loại hình 

tương tự như cơ sở, cụ thể gồm: Nhà máy chế biến thủy sản Cửu Long, Nhà máy chế 

biến thủy sản Nam Việt, Nhà máy chế biến thủy sản P&H,… 

Việc bố trí các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào Cụm công nghiệp Mỹ 

Quý để đảm bảo việc kiểm soát nghiêm ngặt về các tiêu chí môi trường là hoàn toàn phù 

hợp. Do đó, ngành nghề hoạt động của cơ sở được bố trí vào Cụm công nghiệp Mỹ Quý 

là hoàn toàn phù hợp với quy định. 

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

Hiện tại, hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp Mỹ Quý đang từng bước được đầu 

tư xây dựng để đáp ứng khả năng mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư thực hiện cơ sở, 

một số hạng mục đáp ứng nhu cầu như sau: Hệ thống giao thông đường bộ; Hệ thống cấp 

nước, cấp điện, thông tin liên lạc. Tuy nhiên, chưa được đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung nên chưa thể thu gom và xử lý tập trung nước thải phát sinh của các 

doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Mỹ Quý. 

Do đó, cơ sở và các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Mỹ Quý đã 

đầu tư xây lắp các hạng mục công trình bảo vệ môi trường để xử lý đảm bảo đạt quy 

chuẩn trước khi thải vào cống thoát nước chung của Cụm công nghiệp Mỹ Quý, đảm bảo 

đúng quy định bảo vệ môi trường và hoàn toàn phù hợp với điều kiện chung của khu vực.  
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Đánh giá sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

tiếp nhận nước thải: 

Nước thải (sinh hoạt và sản xuất) phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở với 

thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm: chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng và dầu 

mỡ động thực vật nên các thông số ô nhiễm đặc trưng chủ yếu do chất rắn lơ lửng (TSS), 

chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (Amoni, tổng N, tổng P), dầu mỡ động 

thực vật và Coliform. Lượng nước thải phát sinh do hoạt động của cơ sở được thu gom 

tập trung và xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở (công suất thiết kế 500 

m
3
/ngày.đêm, công suất xử lý hiện tại tối đa 300 m

3
/ngày.đêm) để xử lý đạt quy chuẩn 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy 

sản (cột A) rồi thải ra hố ga trên đường Hùng Vương và thoát ra cống thoát nước chung 

của Cụm công nghiệp Mỹ Quý, tương tự các dự án đang hoạt động trong khu vực và 

hoàn toàn phù hợp. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là cống thoát nước chung của Cụm công 

nghiệp Mỹ Quý nên hoàn toàn phù hợp và đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận nước thải. Đồng thời, để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây tác 

động đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, Chủ cơ sở sẽ vận hành thường xuyên và liên 

tục hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định, góp 

phần giảm thiểu ô nhiễm cho nguồn nước tiếp nhận. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

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

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

Nước mưa trên mái công trình theo độ dốc thu gom vào máng xối, theo ống PVC 

Ø114 mm dẫn thoát vào cống thoát nước mưa nội bộ (cống hộp rộng 400mm, cao 600mm 

và nắp bê tông cốt thép) rồi thải ra cống thoát nước chung tại hố ga trên tuyến đường 

Hùng Vương của Cụm công nghiệp Mỹ Quý. 

Hệ thống thoát nước mưa tại cơ sở được đầu tư xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát 

nước thải. Nước mưa trên mái công trình theo độ dốc thu gom vào máng xối, theo ống 

PVC Ø114 mm dẫn thoát vào cống thoát nước mưa nội bộ (bao gồm các hố ga, đường 

ống tròn BTCT và cống hộp) trong khu vực cơ sở rồi tự chảy ra cống thoát nước chung tại 

hố ga trên tuyến đường Hùng Vương của Cụm công nghiệp Mỹ Quý tại 01 cửa xả.  

Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở với thông số kỹ thuật như sau:  

Hệ thống hố ga thu gom nước mưa: Kích thước dài 1.200mm, rộng 1.200mm; Kết cấu 

bê tông cốt thép đá 1x2 M250, tường dày 200mm, nắp bê tông cốt thép và lưới chắn rác 

bằng thép. 

Đường cống BTCT: đường kính Ø300mm bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông 

nội bộ của cơ sở để thoát nước mưa. 

Cống hộp: rộng 400mm, cao 600mm và nắp BTCT. 

Quy trình vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa trên mái  

Hệ thống cống thoát nước mưa nội bộ 

(hố ga, Ống BTCT Ø300 và Mương hở 0,4×0,6m)  

Máng xối + Ống PVC Ø114mm 

Nước mưa trên sân nền  

01 cửa xả tại hố ga thoát nước chung  

trên đường Hùng Vương của Cụm công nghiệp Mỹ Quý 
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1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

- Công trình thu gom nước thải: 

+ Thu gom nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình vệ sinh của công nhân được thu gom 

tại nhà vệ sinh (nhà vệ sinh bố trí tại khu vực văn phòng với diện tích 23 m
2
 và khu vực 

nhà xưởng sản xuất với diện tích 29 m
2
) và xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn (thể tích bể tự 

hoại 03 ngăn tại khu vực văn phòng là 8 m
3
 và thể tích bể tự hoại 03 ngăn tại khu vực 

nhà xưởng sản xuất là 12 m
3
) rồi thu gom tập trung về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

để xử lý. 

+ Thu gom nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất được thu gom bên trong nhà xưởng sản xuất bằng mương hở 

(rộng 200mm, cao 200mm) rồi dẫn về Bể tách mỡ để tách lượng mỡ cá trong nước thải 

rồi nước thải tự chảy về Bể thu gom nước thải. Tại Bể thu gom nước thải bố trí 02 máy 

bơm để bơm nước thải sản xuất về Hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất thiết kế 

500 m
3
/ngày.đêm, công suất xử lý hiện tại tối đa 300 m

3
/ngày.đêm) để xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến 

thủy sản (cột A). 

- Công trình thoát nước thải: 

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn được bơm cưỡng bức bằng đường ống PVC Ø90 

mm thải ra hố ga trên đường Hùng Vương và thoát ra cống thoát nước chung của Cụm 

công nghiệp Mỹ Quý, tương tự các dự án đang hoạt động trong khu vực. Tổng chiều dài 

đường ống PVC Ø90 mm thoát nước thải là 118m. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý của cơ sở thoát ra hệ thống thoát 

nước chung của Cụm công nghiệp Mỹ Quý tại hố ga trên đường Hùng Vương, hoàn toàn 

phù hợp và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hố ga thoát nước thải có thông số kỹ thuật như sau: 

Kích thước dài 1.000mm, rộng 1.000mm; Kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 M250, tường dày 

200mm, nắp bê tông cốt thép. 

Địa điểm xả nước thải: Số 09 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
 múi chiếu 3

0
): X 

= 576666; Y= 1146324 (hố ga thoát nước chung của Cụm công nghiệp Mỹ Quý). 
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- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

Quy trình vận hành hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước thải 

1.3. Xử lý nƣớc thải: 

Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế 

500 m
3
/ngày.đêm, công suất xử lý hiện tại tối đa 300 m

3
/ngày.đêm để xử lý lượng nước 

thải phát sinh với quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất sử dụng như sau: 

+ Quy mô: tổng diện dích xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung là 300 m
2
. 

+ Công suất xử lý: Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế công suất xử lý 

tối đa 300 m
3
/ngày.đêm (hệ số dự phòng k = 1,27). 

+ Công suất xử lý:  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế công suất xử lý tối đa 500 

m
3
/ngày.đêm, công suất xử lý hiện tại tối đa 300 m

3
/ngày.đêm (hệ số dự phòng k = 1,27) 

để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 11-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột A), 

hệ số Kq = 1 và Kf = 1 (giá trị Cmax = C). 

Nước thải sinh hoạt 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(công suất xử lý 300 m3/ngày.đêm) 

Bể tự hoại 03 ngăn 

Máy bơm + Ống PVC Ø90mm 

Ống PVC Ø114mm 

Nước thải sản xuất 

Mương hở nắp đậy (0,2m × 0,2m) 

Bể tách mỡ 

Bể thu gom 

Máy bơm + Ống PVC Ø114mm 

01 cửa xả tại hố ga thoát nước chung  

trên đường Hùng Vương của Cụm công nghiệp Mỹ Quý 
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Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của cơ sở 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung: 

Nước thải sinh hoạt (được thu gom và xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn) và nước thải 

sản xuất được thu gom tập trung về Bể tách mỡ. Sau đó, nước thải được thu gom tập 

trung dần về Bể thu gom. 

 Công đoạn xử lý sơ bộ: 

 Bể tuyển nổi: sử dụng quá trình khí hòa tan để tách các chất rắn lơ lửng, các tạp 

chất mỡ và các chất nổi có trọng lượng nhẹ hơn nước sẽ dần dần nổi lên trên bề mặt và 

được tách ra khỏi nước thải. 

Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột A) 

Nguồn tiếp nhận 

(01 cửa xả tại hố ga thoát nước chung trên đường Hùng 

Vương của Cụm công nghiệp Mỹ Quý) 

Bể điều hòa 

Bể sinh học Aeroten 

Bể khử trùng Bể chứa bùn 

Máy thổi khí 

Bể lắng sinh học 

Dung dịch Clorine 

Bùn dư 

Bùn tuần hoàn 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 

Bể tuyển nổi 

Bể thu gom 

Bể lọc thô 

Nước thải sản xuất 

Bể tách mỡ 
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 Bể điều hòa: điều hòa, ổn định lưu lượng và thành phần các chất ô nhiễm trong 

nước thải trước khi bơm chuyển qua công đoạn xử lý phía sau, giúp các công trình xử lý 

phía sau hoạt động ổn định và hiệu quả, tránh tình trạng quá tải của hệ thống xử lý. Bể 

điều hòa được bố trí thiết bị khuấy trộn bằng khí oxy để xáo trộn nước thải và cung cấp 

một lượng khí thích hợp để đảm bảo không phát sinh mùi khó chịu do phân huỷ yếm khí. 

Hiệu suất xử lý: hàm lượng COD, BOD5 trong nước thải giảm 10%. 

 Công đoạn xử lý sinh học: 

 Bể sinh học Aeroten: Không khí được cung cấp bằng máy thổi khí qua các hệ 

thống đĩa khếch tán ở đáy bể, lượng oxy hòa tan trong nước thải luôn được duy trì trong 

khoảng 2 – 3 mg/l nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho vi sinh vật hiếu khí sinh 

trưởng và phát triển. Trong Bể sinh học Aeroten, các vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa 

các chất hữu cơ trong nước thải để phát triển thành sinh khối, sản phẩm cuối cùng là CO2, 

H2O, NO3
-
, PO4

3-
, SO4

2-
 và sinh khối vi sinh vật, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong 

nước thải. 

 Bể lắng sinh học: được thiết kế dạng bể lắng ly tâm để thu gom bùn lắng xuống 

đáy bể. Nước thải từ Bể sinh học Aeroten chảy tràn sang bể lắng sinh học. Tại đây các 

chất rắn lơ lửng lắng xuống đáy bể. Nước thải trong tràn qua máng thu chảy qua bể chứa 

nước sạch. Lượng bùn sinh ra ở bể lắng một phần được hoàn lưu về Bể sinh học Aeroten, 

phần bùn dư còn lại được bơm về bể chứa bùn để ổn định. 

Hiệu suất xử lý: hàm lượng COD, BOD5 trong nước thải giảm 99,5%; hàm lượng 

SS giảm 95%; hàm lượng Amoni giảm 95%; hàm lượng Nitơ tổng giảm 90%; hàm lượng 

Photpho tổng giảm 90%. 

 Công đoạn xử lý khử trùng: 

 Bể khử trùng: Oxy hóa phân hủy màng tế bào và tiêu diệt các vi sinh gây bệnh 

trong nước thải nhờ vào dung dịch Clorine được cung cấp nhờ vào bơm định lượng hóa 

chất. Clorine là chất oxy hóa mạnh sẽ oxy hóa màng tế bào vi sinh gây bệnh và giết chết 

chúng. Thời gian tiếp xúc để loại bỏ vi sinh khoảng 20 – 40 phút.  

 Bể lọc thô: tách các vi sinh vật đã bị tiêu diệt trong quá trình khử trùng nhờ vào 

cơ chế lọc qua lớp vật liệu lọc. 

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột A) rồi thải ra hố ga thoát nước chung 

trên đường Hùng Vương của Cụm công nghiệp Mỹ Quý tại 01 cửa xả. 

Hiệu suất xử lý: hàm lượng Coliforms trong nước thải giảm 99,9%. 

 Công đoạn xử lý bùn thải: 

 Bể chứa bùn: Bùn dư được thu gom tập trung về bể chứa bùn để làm giảm độ 

ẩm, nước sau quá trình tách pha sẽ được tự chảy về bể điều hòa để tiếp tục quy trình xử 

lý. Phần bùn lắng sau khi giảm độ ẩm sẽ thuê đơn vị đủ thu gom và xử lý theo quy định. 
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+ Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải được 

trình bày cụ thể như sau: 

TT TÊN HẠNG MỤC 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

THỂ TÍCH HỮU ÍCH 
(1)

 
CẤU TẠO 

SỐ 

LƢỢNG 

I Thu gom nƣớc thải    

1 
Hệ thống ống thu gom nước 

thải 
Mương hở: 200mm × 200mm BTCT 220 m 

2 Hố ga thoát nước thải Dài × Rộng = 1,0m × 1,0m BTCT 5 cái 

II Hệ thống xử lý nƣớc thải    

1 Bể tách mỡ V = 9m × 2,5m × 3,3m  74 m
3
 BTCT 1 

2 Bể thu gom V = 2,5m × 2,5m × 3,3m  18 m
3
 BTCT 1 

3 Bể điều hòa V = 10,7m × 4,5m × 4m  192 m
3
 BTCT 1 

4 Bể tuyển nổi V = 6,69m × 3m × 2,5m  50 m
3
 BTCT 1 

5 Bể sinh học Aeroten V = 13,7m × 10,7m × 4m  586 m
3
 BTCT 1 

6 Bể lắng sinh học V  45 m
3
 (3,8m × 4,0m) BTCT 1 

7 Bể khử trùng V = 4,2m × 1,5m × 1,5m  9 m3 BTCT 1 

8 Bể lọc thô V = 4,2m × 1,5m × 1,5m  9 m
3
 BTCT 1 

9 Bể chứa bùn V  12 m
3
 (2,0m × 4,0m) BTCT 1 

Ghi chú: (1) thông số kỹ thuật hữu ích tính theo kích thước lọt lòng, không bao gồm vách ngăn. 

+ Định mức tiêu hao điện năng cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 18 

KW/giờ vận hành. 

+ Hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

TT Tên hóa chất 
Định mức/1m

3
 nƣớc thải 

(kg/m3) 

Lƣu lƣợng nƣớc thải 

(m3/ngày) 

Định mức/1 ngày 

(kg/ngày) 

1 Clorine 0,02 300 6 

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

Hoạt động của cơ sở không phát sinh bụi, khí thải nên không đầu tư xây lắp công 

trình xử lý bụi, khí thải. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

a) Rác thải sinh hoạt:  

- Bố trí thùng chứa rác sinh hoạt loại 120 lít (màu xanh hoặc màu vàng, có nắp đậy) 

để thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt và được tập trung ra trước cổng cơ sở cuối giờ làm 

việc buổi chiều. Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom tại địa phương đến thu gom 

định kỳ 01 ngày/lần và chuyển đi xử lý theo quy định. Số lượng thùng chứa rác bố trí: 06 

thùng (02 thùng tại khu vực căn tin; 01 thùng tại khu vực văn phòng; 03 thùng tại bên 

ngoài nhà xưởng sản xuất). 

- Bố trí định kỳ 02 nhân viên phụ trách công tác quét dọn, thu gom rác thải sinh 

hoạt trong toàn bộ khu vực cơ sở để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và thu gom triệt để rác 

thải sinh hoạt phát sinh. 
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b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Phụ phẩm:  

Phụ phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất với khối lượng tối đa 34 tấn/ngày được 

thu gom ngay trong thời gian sản xuất, tập trung về Khu vực phụ phẩm. 

 Công trình, biện pháp xử lý:  

Bố trí khu vực thu gom phụ phẩm với diện tích 50 m
2
 tại Nhà xưởng sản xuất. Kết 

cấu: nền bê tông cốt thép, mái lợp tole, đảm bảo không để nước nước mưa tiếp xúc trực 

tiếp kéo theo chất ô nhiễm. Vị trí bố trí: tại Nhà xưởng sản xuất. Phụ phẩm được thu gom 

tập trung về Khu vực phụ phẩm và Chủ cơ sở hợp đồng bán cho khách hàng có nhu cầu 

sử dụng và chuyển giao trong ngày sản xuất, không lưu giữ tại dự án. 

Thời gian lưu chứa được tính toán như sau: Khối lượng thể tích của phụ phẩm 

khoảng 1,8 tấn/m
3
, thể tích phụ phẩm phát sinh hàng ngày là: 34 tấn/ngày ÷ 1,8 tấn/m

3
  

19 m
3
/ngày. Phụ phẩm được lưu giữ tại Khu vực phụ phẩm với diện tích 50 m

2
, chiều cao 

sử dụng tương đương khoảng 2 m, nên thể tích Khu vực phụ phẩm tương đương 100 m
3
 

(50 m
2
 × 2 m = 100 m

3
). 

Thời gian lưu giữ tạm tại Khu vực phụ phẩm được tính toán theo công thức sau: 

t = Vkho/Vpp = 100/19  5 ngày 

Trong đó: 

Vkho (m
3
): thể tích khu vực chứa hữu ích, Vkho = 100 m

3
. 

Vpp (m
3
/ngày): thể tích phụ phẩm phát sinh trong ngày, Vpp = 19 m

3
/ngày. 

Theo đó, trong điều kiện cơ sở hoạt động sản xuất liên tục thì lượng phụ phẩm phát 

sinh được lưu giữ tại Khu vực phụ phẩm với thời gian lưu giữ tối đa là 5 ngày. Do đó, 

đảm bảo lượng phụ phẩm phát sinh không gây ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng, 

đồng thời không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của cơ sở. Tuy nhiên, Chủ cơ sở 

không lưu giữ tại cơ sở mà chuyển giao trong ngày sản xuất để không làm phát sinh tác 

động đến môi trường. Đồng thời, đảm bảo nguồn nguyên liệu phụ phẩm đủ tươi để phục 

vụ cho việc sản xuất, chế biến mỡ cá và bột cá của khách hàng. 

- Bao bì hư hỏng và sắt, thép phế liệu: 

Khối lượng phát sinh bình quân khoảng 50 kg/tháng. 

 Công trình, biện pháp xử lý: thu gom tập trung và bố trí khu vực lưu giữ (diện tích 

20 m
2
, kết cấu: Nền tráng xi măng, khung thép, mái lợp tole) để lưu giữ và bán cho cơ sở 

thu mua phế liệu. Vị trí bố trí: gần khu vực xử lý nước thải. Chủ cơ sở hợp đồng bán cho 

các cơ sở thu mua phế liệu định kỳ 06 tháng/lần. 
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- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: 

Bùn thải phát sinh trong quá trình xử lý nước thải với định mức 0,2 kg/m
3
 (Nguồn: 

WEF, 1998), tương đương khối lượng phát sinh là 60 kg/ngày (0,2 kg/m
3
 × 300 

m
3
/ngày.đêm), tương đương 1.500 kg/tháng. 

 Công trình, biện pháp xử lý:  

Bùn thải phát sinh chủ yếu dưới dạng lỏng với độ ẩm 95%. Lượng bùn thải được 

thu gom để ổn định tại Bể chứa bùn (thể tích 12 m
3
, kết cấu: bê tông cốt thép) của hệ 

thống xử lý nước thải. Chủ cơ sở bố trí công nhân định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần sẽ thu 

gom và sử dụng bón cho cây cảnh trong khuôn viên cơ sở đầu tư. Cam kết tuyệt đối 

không để tràn đổ ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. 

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

Chất thải nguy hại từ công tác bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị phục vụ sản 

xuất và thắp sáng (dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau và bao tay nhiễm 

dầu nhớt, hộp mực in thải), khối lượng phát sinh bình quân là: 15 kg/tháng, tương đương 

180 kg/năm. 

 Công trình, biện pháp xử lý: 

Thu gom riêng biệt vào các thùng chứa bằng nhựa (dung tích 60 lít) có dán nhãn 

chất thải nguy hại theo quy định của TCVN 6707:2009, bố trí trong khu lưu giữ chất thải 

nguy hại và hợp đồng thuê đơn vị đủ điều kiện hoạt động xử lý chất thải nguy hại đến thu 

gom và chuyển đi xử lý theo quy định, định kỳ 06 tháng/lần. 

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được thiết kế với thông số kỹ thuật như sau: 

diện tích 15 m
2
 (kích thước: 2,5m x 6,0m; nền bê tông, vách tole, mái lợp tole, có dán 

nhãn chất thải nguy hại theo quy định của TCVN 6707:2009) để lưu giữ các loại chất thải 

nguy hại phát sinh. 

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

Thực hiện các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh như sau: 

- Cố định chân đế móng và sử dụng đệm chống rung cho các máy móc, thiết bị để 

giảm thiểu độ rung. 

- Định kỳ 03 hoặc 06 tháng sẽ bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, thay thế 

phụ tùng thiết bị đúng quy trình của nhà sản xuất để giảm thiểu đến mức thấp nhất tiếng 

ồn phát sinh. 

- Kiểm tra định kỳ các thông số kỹ thuật về mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm 

đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.  

- Đối với những công nhân làm việc ở khu vực có tiếng ồn lớn sẽ được trang bị đầy 

đủ các thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân (mũ, chụp bịt tai, găng tay, ủng, quần áo bảo 

hộ lao động).  
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- Bố trí trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở để tạo cảnh quan và góp phần giảm 

tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh, trồng các loại cây xanh thuộc danh mục cho phép 

của tỉnh An Giang. 

Chủ cơ sở sẽ nghiêm túc thực hiện các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn phát sinh, đảm 

bảo đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và không gây ảnh hưởng đến công nhân và 

môi trường xung quanh. 

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

Trong quá trình vận hành của cơ sở đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa ghi nhận sự cố 

phát sinh gây ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, Chủ cơ sở luôn nghiêm túc chấp 

hành tốt các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, cụ thể như sau: 

a) Phòng cháy chữa cháy: 

- Thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy và 

gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý về PCCC cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC.  

- Bố trí hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống chống sét (kim thu sét tia 

điện đạo) và bình chữa cháy cầm tay theo quy định. 

- Thành lập đội Đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở để kịp thời khắc phục sự cố và 

định phối hợp với cơ quan quản lý PCCC chuyên môn tổ chức tập huấn cho công nhân 

theo quy định. 

- Thiết bị điện được tính toán với công suất có phụ tải dự phòng, đảm bảo đủ cường 

độ dòng điện và lắp đặt thiết bị bảo vệ quá tải. Dây dẫn điện được bao che bên ngoài (ống 

luồn dây điện hoặc ống ruột gà, máng cáp). Bố trí hộp che chắn, bảo vệ các Motor điện 

để hạn chế bụi bám vào và an toàn cho công nhân vận hành. 

b) Phòng chống sự cố tại hệ thống máy nén khí lạnh: 

- Bố trí công nhân theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ hàng ngày 

trước và sau khi sử dụng. Máy móc, thiết bị phục vụ xử lý được lắp đặt đúng kỹ thuật theo 

yêu cầu của nhà sản xuất, để đảm bảo khả năng vận hành được tốt nhất, hạn chế xảy ra sự cố 

phải ngưng hoạt động do hư hỏng. 

- Hàng ngày trước và sau khi vận hành, phải bố trí công nhân kiểm tra các yêu cầu 

kỹ thuật bắt buộc gồm: các van an toàn, van khí, van điện từ, đường ống,… đã đóng – mở 

đúng kỹ thuật, hệ thống điện động lực điều khiển không bị rò rĩ hay có dấu hiệu bong tróc 

hay hư hỏng,… 

- Hệ thống bình áp lực được chế tạo bằng thép chiệu áp lực cao A36, SS400 của 

Nhật theo tiêu chuẩn áp lực của Quốc Tế và được phủ chất chóng ăn mòn. 

- Quá trình thay thế khí gas NH3 đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, ngưng hoàn toàn 

hệ thống máy nén khí rồi mới bơm gas. Sau khi bơm, phải kiểm tra toàn bộ các van khí 

và đường ống để đảm bảo không bị rò rĩ. 
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- Bố trí công nhân định kỳ 01 tuần/lần thực hiện vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng. 

- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong khi máy nén đang hoạt động thì nhân viên 

vận hành phải thực hiện ngay công tác ngừng hoạt động. Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật 

tại các vị trí bất thường và toàn bộ hệ thống. Chỉ vận hành lại khi đã đảm bảo đúng các 

yêu cầu về kỹ thuật. 

c) Phòng chống sự cố tại hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở có khả năng 

xảy ra sự cố khi vận hành, hệ thống xử lý nước thải xử lý không đảm bảo hiệu quả như 

thiết kế. Theo đó, nước thải có chứa các chất hữu cơ với hàm lượng vượt quy chuẩn cho 

phép chưa qua xử lý nên phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Do 

đó, Chủ cơ sở đã và đang thực hiện các giải pháp phòng ngừa như sau: 

- Bố trí công nhân và cán bộ kỹ thuật chuyên môn trực tiếp vận hành hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống xử lý để có biện pháp kịp thời khi xảy 

ra sự cố. Khi phát hiện hệ thống có dấu hiệu bất thường phải nhanh chóng khắc phục, sửa 

chữa, không để sự cố phát sinh hoặc xảy ra ở mức độ ngiêm trọng rồi mới khắc phục. 

- Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế và xây dựng với công suất xử lý lớn hơn so 

với lượng nước thải phát sinh, đảm bảo khả năng dự phòng và quá tải của hệ thống trong 

quá trình xử lý. 

- Bố trí các thiết bị xử lý (máy bơm, máy thổi khí) theo nguyên tắc 01 máy chạy, 01 

máy dự phòng để hệ thống được vận hành liên tục 24/24 giờ, không bị gián đoạn trong 

suốt thời gian hoạt động sản xuất. 

- Khi có xảy ra sự cố, Chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục sự cố. Đồng thời, bố trí 

nhân viên tích cực h  trợ đơn vị bảo trì, bảo dưỡng để đưa hệ thống xử lý nước thải vào 

vận hành một cách nhanh chóng. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh của công nhân viên, lưu 

lượng 40 m
3
/ngày. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn, lưu lượng 5 m
3
/ngày. 

+ Nguồn số 03: Nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất, lưu lượng 240 

m
3
/ngày. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 300 m
3
/ngày.đêm (24 giờ), tương đương tối đa 12,5 

m
3
/giờ. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công 

suất 300 m
3
/ngày.đêm của cơ sở. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đảm 

bảo thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chế biến thủy sản (cột A), cụ thể trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Cột A) 

Giá trị C Giá trị Cmax (Kq=1; Kf=1) 

1 pH - 6  9 6  9 

2 BOD5 mg/l 30 30 

3 COD mg/l 75 75 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 50 

5 Amoni mg/l 5 5 

6 Tổng Nitơ  mg/l 20 20 

7 Tổng Photpho mg/l 4 4 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 10 

9 Coliform MPN/100ml 3.000 3.000 

10 Clo dư mg/l 1 1 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: 

 Địa điểm xả nước thải: Số 09 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

 Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
 múi chiếu 3

0
): 

X = 576666; Y= 1146324 (hố ga thoát nước chung của Cụm công nghiệp Mỹ Quý). 

+ Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn được bơm cưỡng 

bức bằng đường ống PVC Ø90 mm (ống đặt nổi) thải ra hố ga trên đường Hùng Vương 

và thoát ra cống thoát nước chung của Cụm công nghiệp Mỹ Quý. 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: cống thoát nước chung của Cụm công nghiệp 

Mỹ Quý. 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải: 

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất được Chủ cơ sở thực hiện quan trắc định kỳ năm 

2020 và 2021. Chương trình quan trắc môi trường của dự án được thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt theo các Quyết định như sau:  

+ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án Nhà máy chế biến thủy sản An Xuyên – Công ty TNHH An Xuyên. 

+ Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

+ Quyết định số 334/QĐ-STNMT ngày 22/3/2018 về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo 

Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 26/7/2017 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

Các nội dung quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở chủ yếu là nước thải sau xử lý, cụ thể như sau: 

+ Vị trí giám sát: 01 điểm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, Amoni (tính theo N), tổng nitơ, tổng photpho, tổng dầu mỡ động 

thực vật, Clo dư, tổng Coliforms. 

+ Tần suất giám sát: 01 lần/3 tháng.  

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. 
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Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của cơ sở được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 5.1: Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của cơ sở 

TT 
Năm quan 

trắc 

Thời gian 

thu mẫu 

Nhóm thông số 

pH BOD5 COD TSS Amoni N tổng P tổng 
Dầu mỡ 

ĐTV 

Tổng 

Coliforms 
Clo dƣ 

- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml mg/l 

1 2020 

05/3/2020 6,75 10 19 12 0,66 5,88 0,62 2,8 KPH KPH 

26/6/2020 7,28 5 7 13 KPH 3,64 0,16 2,4 KPH KPH 

24/9/2020 7,19 8 15 13,5 KPH 5,04 2,03 2,6 2.400 KPH 

03/12/2020 7,3 21 30 25,8 1,44 20 0,66 3,2 1200 KPH 

2 2021 

09/4/2021 7,21 6 13 10 KPH 6,72 0,08 0,4 KPH KPH 

25/6/2021 7,46 14 26 15 3,2 11,1 0,28 0,3 1.400 0,33 

08/11/2021 7,27 20 38 14 2,6 10,1 1,1 KPH 360 0,44 

17/12/2021 7,0 9 18 12 KPH 6,16 0,33 KPH KPH KPH 

3 2022 
29/3/2022 7,4 13 24 17 2,3 8,6 0,92 KPH 210 KPH 

08/6/2022 7,4 17 32 21 2,8 10,4 0,75 KPH 360 KPH 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT  

Cột A, Kq=1,0; Kf = 1,0 
6÷9 30 75 50 10 30 10 10 3.000 1,0 

Giá trị tối đa cho phép nồng độ của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản được tính toán theo QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, cụ thể như sau: 

Cmax = C × Kq × Kf 

Trong đó: 

 Cmax: Là giá trị tối đa cho phép của thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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 C: Là giá trị tối đa cho phép của thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản, quy định tại Mục 2.2 của QCVN 11-

MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. 

 Kq: Là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại Mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung 

tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ. Trường hợp nước thải của cơ sở xả thải ra cống thoát nước của Cụm công 

nghiệp Mỹ Quý, áp dụng Kq = 1,0 (C = Cmax). 

 Kf: Là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại Mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở chế biến thủy sản khi xả thải ra 

nguồn tiếp nhận nước thải. Trường hợp nước thải của cơ sở xả thải ra cống thoát nước của Cụm công nghiệp Mỹ Quý, áp dụng Kq = 1,0 (C = 

Cmax). 

 Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C (không áp dụng hệ số Kq và Kf) đối với thông số pH và tổng Coliform. 

- Nhận xét: 

 Nước thải sau khi xử lý được quan trắc năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 có các thông số ô nhiễm thấp hơn (chưa vượt 

ngưỡng) so với quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột A) được phê duyệt 

theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại các Quyết định sau: Quyết định số 334/QĐ-STNMT ngày 22/3/2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 1117/QĐ-

UBND ngày 07/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang. 

Qua đó cho thấy, chất lượng môi trường nước thải sau xử lý của cơ sở chưa vượt ngưỡng cho phép so với quy chuẩn. Bên cạnh đó, Cơ sở 

sẽ thực hiện vận hành đảm bảo hệ thống xử lý nước thải tập trung liên tục và đúng quy trình để nước thải sau xử lý luôn luôn đạt quy chuẩn cho 

phép theo quy định. 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

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

Cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường thành phần (Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 1048/GP-STNMT ngày 17/10/2017, Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường số 925/XN-STNMT ngày 11/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh An Giang) nên căn cứ Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì 

cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

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

định của pháp luật 

Căn cứ mức lưu lượng xả nước thải và khí thải của cơ sở không thuộc trường hợp 

phải thực hiện quan trắc tự động và liên tục. Do đó, chương trình quan trắc chất thải của 

cơ sở chỉ thực hiện đối với quan trắc định kỳ theo quy định.  

a) Quan trắc nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại hố ga thoát nước thải sau xử lý. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, Amoni (tính theo N), 

tổng nitơ, tổng photpho, tổng dầu mỡ động thực vật, Clo dư, tổng Coliforms. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải chế biến thủy sản (cột A). 

b) Giám sát ô nhiễm không khí: 

- Vị trí: khu vực dự án. 

- Chỉ tiêu: Bụi, ồn, NH3, NO2, SO2. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc định kỳ dự kiến khoảng 40.000.000 đồng/năm. 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
 

Hoạt động của cơ sở trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo không có vi 

phạm về bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật 

bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý các chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường theo quy định. 

Chủ cơ sở tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát kiểm tra việc thực hiện các nội dung, 

biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan khi 

được yêu cầu. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

Chủ cơ sở cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu của hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm truớc pháp luật của Việt Nam. 

Chủ cơ sở cam kết xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của cơ sở 

đến môi trường theo nội dung đã trình bày trong báo cáo. Chủ cơ sở cam kết thực hiện các 

công trình bảo vệ môi trường và đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.  

- Cam kết vận hành các hạng mục công trình xử lý và bảo vệ môi trường đáp ứng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định.  

- Cam kết thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ và xử lý kịp thời khi có sự 

cố xảy ra. 

- Cam kết trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh thì Chủ cơ sở 

sẽ tiến hành các giải pháp khắc phục, xử lý. Đồng thời, trình báo ngay với các cơ quan quản 

lý môi trường để xử lý ngay các nguồn ô nhiễm này. Trường hợp rủi ro sự cố (Cháy nổ,…) 

ảnh hưởng đến người dân lân cận và môi trường, sau khi khắc phục xong. Chủ cơ sở cam kết 

thỏa thuận với người dân để bồi thường và cam kết phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Cam kết trong khu vực cơ sở khi vận hành không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi 

sinh trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Cam kết thực hiện hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường tiếp theo 

sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát kiểm tra việc thực hiện các nội dung, 

biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan khi 

được yêu cầu. 

- Cam kết đấu nối nước thải sau xử lý vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm 

công nghiệp Mỹ Quý theo quy định. 

- Cam kết xả nước thải theo nội dung được cấp phép. 
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