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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – Cách nhiệt Canxi Silicat

Trang 1

Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. Tên chủ cơ sở:

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JIC VIỆT NAM

- Địa chỉ văn phòng: Cụm Công Nghiệp và Tiểu thủ Công Nghiệp Tân Trung,
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông OMORI SO, Chức vụ:
Tổng Giám đốc.

- Điện thoại: 02963 581 111/112 Fax: 02963 581 113/114

Email: s-oomori@jic-bestork.co.jp

- Mã số thuế: 1601937536

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành
viên mã số Doanh nghiệp 1601937536 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch
và Đầu tư tỉnh An Gang cấp, đăng ký lần đầu ngày 04/9/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 7,
ngày 14/3/2022

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7613260204 do Sở kế hoạch và Đầu
tư tỉnh An Gang cấp, chứng nhận lần thứ 01, ngày 29/9/2016; Chứng nhận thay đổi lần
thứ 04 ngày 29/4/2021.

1.2. Tên cơ sở:

Tên cơ sở: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU BẢO ÔN (NÓNG) – CÁCH
NHIỆT CANXI SILICAT

Loại hình hoạt động của cơ sở: sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – cách nhiệt Canxi
Silicat.

Địa điểm cơ sở: Cụm Công Nghiệp và Tiểu thủ Công Nghiệp Tân Trung, huyện
Phú Tân, tỉnh An Giang.

Diện tích: 39.000m2 (thuộc thửa đất L7 – Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công
nghiệp Tân Trung, tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; với vị trí tiếp giáp:

- Phía Đông Bắc giáp: Công ty Gavi

- Phía Tây Bắc giáp: Đường vào cụm CN & TTCN Tân Trung

- Phía Tây Nam giáp: Vùng Canh tác nông nghiệp

- Phía Đông Nam giáp: Sông Vàm Nao.

Tọa độ mốc ranh của Cơ sở được tổng hợp dưới bảng sau:

Bảng 1. Tọa độ vị trí của Cơ sở

Số hiệu điểm
Số tọa độ

Cạnh (m)
X (m) Y(m)

M1 566081,9500 1168891,1100

mailto:s-oomori@jic-bestork.co.jp
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Trang 2

M2 566272,8700 1168675,0200 288,35

M3 566339,2700 1168604,5400 96,83

M4 566403,3531 1168681,5580 100,19

M5 566349,4500 1168743,6800 82,24

M6 566160,0900 1168961,1500 288,36

M1 566081,9500 1168891,1100 104,94

Để phục vụ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa của Nhà máy, công ty
đã xây dựng 01 “CẢNG THỦY NỘI ĐỊA JIC VIỆT NAM”, thiết kế tiếp nhận tàu
trọng tải đến 900DWT.

Vị trí địa lý cảng thủy:

Khu vực triển khai dự án thuộc bờ phải sông Vàm Nao, tại vị trí từ Km 01 + 580
đến Km 01 + 680, thuộc xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.

Tọa độ ranh giới (bao gồm vùng nước bến) như sau:

Bảng 2. Bảng tọa độ góc ranh của Cảng thủy.
TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM (Hệ tọa độ VN-2000- Kinh tuyến 104045’, múi chiếu 30)

Tên điểm
Tọa độ

X (m) Y (m)

Điểm Đ1 566338,7 1168600,7

Điểm Đ2 566402,8 1168677,7

Điểm C 566445,9 1168641,7

Điểm D 566379,7 1168566,1
Nguồn, Bình đồ mặt bằng và mặt cắt ngang Sông Vàm Nao, đoạn từ Km 1+520 đến Km

1+720, tháng 1 năm 2015.



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – Cách nhiệt Canxi Silicat

Trang 3

Hình 1. Vị trí của Nhà máy trên bản đồ vệ tinh.

Vị trí Nhà máy

Vị trí Cảng thủy
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Trang 4

(2) Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến

môi trường, phê duyệt dự án:

i. Giấy phép xây dựng số 19/GPXD – SXD.TTHC ngày 104/02/2015 của Sở Xây

dựng tỉnh An Giang về việc cấp giấy phép xây dựng Nhà máy.

ii. Giấy phép xây dựng số 36/GPXD ngày 12/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

về việc cấp giấy phép xây dựng Nhà xưởng (Kho chứa thành phẩm).

iii. Giấy phép xây dựng số 54/GPXD ngày 03/12/2019 của Sở Xây dựng tỉnh An

Giang về việc cấp giấy phép xây dựng Nhà máy (Kho chứa thành phẩm mở rộng, mở

rộng đường nội bộ).

iv. Văn bản số 540/CĐTNĐ – PCTTr ngày 30/3/2015 về việc chấp thuận chủ trương

xây dựng cảng thủy nội địa của Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam (Giấy phép hoạt

động cảng thủy nội địa).

v. Giấy chứng nhận số thẩm duyệt số 659/GCN_TT2 ngày 19/5/2015 và số 234/TD –

PCCC ngày 6/11/2019 của Công an tỉnh An Gang về việc thẩm duyệt về Phòng cháy và

chữa cháy (PCCC).

vi. Văn bản nghiệm thu PCCC của Công an tỉnh An Giang (nghiệm thu hệ thống cấp

nước chữa cháy bằng nước; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chống sét).

(3) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường; các giấy phép môi trường thành phần:

i. Quyết định số 15/QĐ – STNMT ngày 15/1/2015 của Sở Tài Nguyên và Môi

trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

ii. Giấy xác nhận số 251/XN – STNMT ngày 19/2/2016 của Sở Tài Nguyên và Môi

trường tỉnh An Giang về việc xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Cảng thủy nội

địa JIC Việt Nam.

iii. Quyết định số 393/QĐ – STNMT ngày 15/7/2016 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.

iv. Quyết định số 597/QĐ – STNMT ngày 23/6/2017 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.

v. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 2439/XN – STNMT
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ngày 29/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp.

vi. Quyết định số 219/QĐ – STNMT ngày 27/02/2018 của Sở Tài Nguyên và Môi

trường tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung báo cáo đánh giá tác động

môi trường được phê duyệt.

vii.Quyết định số 1342/QĐ – STNMT ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc điều

chỉnh, bổ sung Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

viii. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 999/XN – STNMT

(lần 2) ngày 18/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp.

ix. Quyết định số 1503/QĐ – STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc điều

chỉnh, bổ sung Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

x. Giấy phép xả thải số 504/GP – STNMT cấp ngày 15/5/2018 của Sở Tài nguyên

và Môi trường tỉnh An Giang cấp (lưu lượng xả thải 303 m3/ngày.đêm, thời hạn: 5 năm).

(4) Quy mô của cơ sở:

- Phân nhóm: Cơ sở thuộc nhóm II theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ –
CP ngày 10/01/2022 (theo phụ lục II1 – Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày
10/01/ 2022)

- Quy mô: Cơ sở nhóm B2 theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

(5) Xác định biểu mẫu áp dụng lập hồ sơ xin Giấy phép Môi trường của Cơ sở:

Căn cứ theo giấy chứng nhận đầu tư (2014), mục tiêu của dự án đầu tư có 02 hạng

mục đầu tư sản xuất bao gồm: (1) Sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – Cách nhiệt Canxi

Silicat; (2) và Gia công vật liệu bảo ôn (lạnh) urethane.

Hiện tại, Chủ dự án đã triển khai Giai đoạn 1 đi vào hoạt động chính thức từ

2/2017 đến nay với mục tiêu sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – Cách nhiệt Canxi Silicat.

Về giai đoạn 2 với mục tiêu Gia công vật liệu bảo ôn (lạnh) Urethane: chủ dự án

chưa thực hiện. Chủ dự án sẽ lập hồ sơ pháp lý hồ sơ môi trường liên quan đến giai đoạn

này trình cơ quan chức năng thẩm định trước khi xây dựng.

Vì vậy, hồ sơ Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép Môi trường này, chủ dự án đề

cập đến nội dung của giai đoạn 1 là “Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) –

1 Dự án thuộc số thứ tự 9 – Phụ lục II; Số thứ tự 9 – Phụ lục II: Tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp
thông thường; Quy mô công suất trung bình: dưới 500 tấn/ngày.
2 Tổng vốn đầu tư là 319 tỷ 304 triệu VNĐ. Cơ sở thuộc lĩnh vực (công nghiệp) quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật đầu tư công
có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng.
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Cách nhiệt Canxi Silicat” (sau đây gọi tắt là Cơ sở).

Căn cứ theo các văn bản hiện hành thì việc thực hiện lập Hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép môi trường (GPMT) của Cơ sở tóm tắt như sau:

Bảng 3.Văn bản pháp lý yêu cầu lập hồ sơ xin GPMT của Cơ sở

Tiêu chí đánh giá Áp dụng cho cơ sở Căn cứ pháp lý

Loại hình sản xuất
Cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường, với công suất trung bình
(dưới 500 tấn/ngày), số thứ tự 9

Phụ lục II kèm theo Nghị
định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022.

Nhóm II Điều 28 - khoản 3 -
LBVMT (2020)

Giấy phép môi trường Phải có GPMT Điều 39 - khoản 23 -
LBVMT (2020)

Biểu mẫu lập Báo cáo
Đề xuất cấp GPMT Phụ lục X

Kèm theo nghị định
08/2022/NĐ – CP ngày
10/01/2022

Cơ quan thẩm định
cấp GPMT

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An
Giang

Khoản 3 – Điều 41 -
LBVMT (2020)

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

1.3.1. Công suất của cơ sở:

Công suất sản xuất của NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU BẢO ÔN (NÓNG) –
CÁCH NHIỆT CANXI SILICAT là 1.000 tấn sản phẩm/năm

Ngoài ra, để phục vụ việc vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa, Chủ cơ sở đã
đầu tư 01 cảng thủy nội địa với công suất thiết kế cầu tàu tiếp nhận tàu trọng tải đến
900DWT.

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:

3 Cơ sở hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều
này.
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Hình 2. Sơ đồ công nghệ sản xuất của Nhà máy.

Quá trình sản xuất vật liệu bảo ôn Calcium Silicate

Thải hơi
(ra không

khí)

Bụi & Khí thải: NOx,
CO, CO2

Nước thải
(ra sông)

Lò hơi
Tro trấu

Bột tro
thải

Tro
trấu

Nghiền

Trấu

Triển khai các
ứng dụng khác

Phố
i
hợp

Phản
ứng

Phối
hợp
nguyên
liệu phụ

Ép
khuôn

Sấy
KhôBột tro trấu

Vôi

Nước

Sản phẩm
Calcium
Silicate

Bán cho
các cơ sở
lọc dầu
phát điện

Trao đổi nhiệt

Khí hơi

Nguyên
liệu phụ

Điện lực

Công ty
điện lực

Nước rửa
cho thiết bị

Cấp nước

Bồn
Rửa
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Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

Trấu là nguyên liệu cho sản phẩm và là nhiên liệu cho lò hơi.

1. Lò hơi sử dụng trấu làm nguyên liệu: tro của lò hơi là nguyên liệu đầu vào;

hơi cấp cho quá trình phản ứng tạo sản phẩm và sấy sản phẩm.

2. Phản ứng tạo sản phẩm: Trộn tro, đá vôi, nước, phụ gia (bột giấy, sợi thủy

tinh,…).

3. Sau phản ứng bơm bán thành phẩm vào bồn và tiến hành rửa.

4. Sau khi rửa, hỗn hợp được dập tạo hình và sấy khô.

5. Sử dụng máy cắt để cắt thành phẩm theo yêu cầu.

6. Kiểm tra chất lượng thành phẩm và nhập kho.

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở:

- Công suất thiết kế: 1.000 tấn sản phẩm/năm.

- Sản phẩm: vật liệu xây dựng cách nhiệt.

- Thị trường tiêu thụ: trong nước và ngoài nước.

1.3.4. Danh mục thiết bị phục vụ sản xuất:

(1) Thiết bị chính phụ vụ sản xuất:

Thiết bị chính được liệt kê trong bảng sau:

Bảng 4. Danh mục thiết bị chính phục vụ sản xuất của Cơ sở

TT Danh mục thiết
bị

Số
lượng Công suất Nước sản xuất Tình trạng Dùng

nhiên liệu

1 Lò hơi 2 3 tấn x 2 = 6
tấn Việt Nam Hoạt động

tốt Trấu

2 Máy nghiền 1 Max150kg/h
Work100kg/h Trung quốc Hoạt động

tốt Điện

3 Bồn chứa 21 1~50 m3 Việt Nam, Nhật Hoạt động
tốt Điện

4 Nồi hấp 2 16k x 2 = 32k Việt Nam Hoạt động
tốt Điện

5 Máy ép 4 40 tấn Việt Nam Hoạt động
tốt Điện

6 Khuôn 147 - Việt Nam, Nhật Hoạt động
tốt Điện
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TT Danh mục thiết
bị

Số
lượng Công suất Nước sản xuất Tình trạng Dùng

nhiên liệu

7 Máy sấy khô 2 - Việt Nam Hoạt động
tốt Điện

8 Máy bơm, mơ
tơ, van 196 - Nhật, Trung

Quốc
Hoạt động

tốt Điện

9 Thiết bị kiểm
tra 1 - Nhật, Châu Âu Hoạt động

tốt Điện

10 Máy cắt 1 - Đức Hoạt động
tốt Điện

11 Máy phát điện
dự phòng 1 250 KVA Nhật Hoạt động

tốt Dầu DO

12 Bồn rửa bán
thành phẩm 3 57 m3/1 bồn Việt Nam, Nhật Hoạt động

tốt Điện

13

Hệ thống Hệ
thống RO xử lý
nước cấp thành
nước tinh khiết

1 17,5 m3/h Việt Nam, Nhật Hoạt động
tốt Điện

(Nguồn: Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, 12/2022)

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn
cung cấp điện, nước của cơ sở:

a. Nguyên liệu sử dụng:

Nguyên liệu chính phục vụ cho quá trình sản xuất là trấu và một số nguyên liệu
phụ khác. Khối lượng chi tiết như sau:

Bảng 5. Nguyên liệu phục vụ sản xuất của Cơ sở.

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số
lượng Thành phần chính Phương thức

vận chuyển

1 Trấu tấn/năm 3.298
(C6H10O5)n

SiO2
Đường thủy

Tro tương đương tấn/năm 194

SiO2, Na2O
K2O, MgO
CaO, Al2O3

Fe2O3, C

2 Vôi tấn/năm 189 CaO Đường bộ/thủy

3 Nguyên liệu phụ tấn/năm 95 Đường bộ/thủy

Bột giấy Gỗ, cây sợi
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Sợi thủy tinh SiO2, Al2O3, CaO, MgO,
B2O3, Na2O + K2O

Xi măng… C3S, C2S, C3A, C4AF

(Nguồn: Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, 12/2022)

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất:

Bảng 6. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất phụ trợ sản xuất tại Cơ sở.

Stt Tên nhiên liệu/hóa chất Đơn vị
Số lượng
năm 20224

Số lượng
hoạt động

đến công suất
thiết kế

Mục đích sử
dụng

1

Dầu DO
Nguồn gốc: Petrolimex
- VN
Loại dầu: 0,05S – II

Lít/năm 4.053 6.080
Phát điện dự
phòng và xe
nâng

2

Xăng
Nguồn gốc: Castrol -
VN
Loại: Castrol Spheerol
CV

Lít/năm 1.073 1.610
Phát điện
dự phòng
và xe nâng

3

Chất trợ lắng PAC
5%
PAC 5%
Xuất xứ: Trung Quốc

kg/năm 240 360
Chất keo tụ
của
HTLXNT

4
Acid sunfuric
H2SO4 60% và 6%
Xuất xứ: Trung Quốc

kg/năm 11.587 17.381

Trung hòa
pH nước thải
của
HTLXNT

5

Nước Javel
Hàm lượng NaOCl
10%
Xuất xứ: Trung Quốc

kg/năm 1.500 2.250 Chất keo tụ

6
Muối NaCl
NaCl dạng rắn
Xuất xứ: Việt Nam

kg/năm 4.170 6.255 Chất keo tụ

(Nguồn: Báo cáo CTBVMT - Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, 12/2022)

c. Nguồn cung cấp điện:

Nguồn cung cấp điện:

- Nguồn cung cấp điện: nguồn điện từ lưới điện 22 kV từ điện lưới Quốc gia.

4 Năm 2022, công suất sản xuất khoảng 52% công suất thiết kế.
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- Nguồn cung cấp: được lấy từ mạng lưới điện quốc gia.

- Nhu cầu sử dụng khi nhà máy sản xuất đạt công suất thiết kế: khoảng
200.000kwh/tháng5.

Trong trường hợp mất điện, thiết kế 01 máy phát điện dự phòng, với công suất
250KVA cung cấp toàn bộ Nhà máy.

(Đính kèm hóa đơn điện của 03 tháng gần nhất ở phần phụ lục)

c. Nhu cầu sử dụng nước và nhu cầu xả thải:

Nguồn cung cấp nước:

- Nguồn cung cấp: nước thủy cục (nước cấp do xí nghiệp điện nước Phú Tân cấp).

- Mục đích sử dụng:

(i) Phục vụ cho sinh hoạt của công nhân viên.

(ii) Phục vụ hoạt động sản xuất: để đảm bảo chất lượng nước cho quá trình sản

xuất, JICV tiến hành xử lý ion Cl- bằng Hệ thống lọc thẩm thấu ngược (RO-

Reverse Osmosis) (sau đây gọi tắt là Hệ thống RO). Vì vậy, toàn bộ nước

phục vụ sản xuất được qua Hệ thống RO xử lý với hiệu suất 70% là nước tinh

khiết và 30% là dòng đậm đặc (dòng thải).

(iii) Phục vụ hoạt động tưới cây, bổ sung bể dự trữ nước cho bể PCCC.

Nguồn nước thải:

Dựa vào mục đích sử dụng, quy trình sản xuất và mạng lưới thu gom nước thải của

Nhà máy, nguồn phát sinh nước thải được chia làm 4 nguồn chính:

(i) Nước thải sinh hoạt từ khu chuyên gia; khu nhà văn phòng chính và khu nhà

văn phòng xưởng.

(ii) Nước thải sản xuất phát sinh từ khâu vệ sinh bồn phản ứng, ép khuôn, từ bồn

rửa bán thành phẩm, vệ sinh thiết bị khu vực sản xuất.

(iii) Nước thải của Hệ thống RO: dòng đậm đặc – dòng thải (chiếm khoảng 30%

lượng nước xử lý).

(iv) Nước thải khu vực lò hơi phát sinh từ Hệ thống xử lý khí thải lò hơi và nước

làm mát của bồn tích áp.

Nhu cầu sử dụng nước và xả thải:

Nhu cầu sử dụng nước và xả thải tại cơ sở được tính toán với định mức khi nhà

5 Hiện tại, công suất sản xuất khoảng 52% công suất thiết kế, lượng điện tiêu thụ trung bình là 94.225 kw/ngày (theo Báo cáo
công tác bảo vệ MT năm 2022).
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máy đi vào vận hành đạt công suất thiết kế, chi tiết như sau:

Bảng 7. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và nhu cầu xả thải của Cơ sở.

Stt Mục đích sử
dụng

Nhu cầu nước
cấp theo công
suất thiết kế(*)

(m3/ngày.đêm)

Nhu cầu xả thải

Nguồn thải
Lưu lượng

(m3/ngày.đêm)
Yêu cầu xử lý

1 Nước phục vụ
sinh hoạt 2,6 Nước thải sinh

hoạt 2,6 Xử lý bằng Bể
tự hoại 3 ngăn

2

Nước phục vụ
sản xuất
(nước chưa
được xử lý
qua hệ thống
RO)

420

Nước thải sản
xuất 264

Thu gom về
HTXLNT sản
xuất để xử lý

Dòng thải của
hệ thống RO6 ≈ 130 Không cần xử lý

Nước thải khu
vực lò hơi ≈ 1m3/ ngày

Thu gom về
HTXLNT lò hơi

để xử lý

3 Nước tưới
cây 4 - -

4
Nước bổ sung
bể PCCC (bể
dự trữ 54 m3)

1 - -

Tổng cộng 428

Hiện tại, theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022:

- Nhu cầu sử dụng (năm 2022): trung bình là 138 m3/ngày.

(Đính kèm hóa đơn nước cấp của 03 tháng gần nhất ở phần phụ lục)

- Lưu lượng xả thải ra môi trường (nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất) là

trung bình khoảng 35 m3/ngày.đêm (nhà máy đang vận hành với công suất khoảng 52%

công suất thiết kế).

(Đính kèm Sổ theo dõi lưu lượng nước thải của 03 tháng gần nhất ở phần phụ lục)

6 Lượng nước cấp sử dụng cho sản xuất là 420 m3/ngày.đêm được xử lý qua Hệ thống RO với hiệu suất:
- 70% là nước tinh khiết = 70% * 420 = 294 m3 để dùng cho sản xuất;
- và 30% là dòng đậm đặc (dòng thải) = 30% * 420 = 126 m3 (làm tròn = 130 m3) dòng thải.
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:

1.5.1. Hạng mục công trình của Cơ sở

 Thống kê sử dụng đất của cơ sở:

Trong quá trình triển khai thi công và hoạt động của cơ sở. Cơ sở thực hiện sử

dụng đất theo đúng quy định. Dưới đây là bảng thống kê sử dụng đất đai:

Bảng 8. Bảng thống kê sử dụng đất của cơ sở.

TT Hạng mục
Diện tích
(m2)

Mật độ xây dựng
(%)

1 Diện tích xây dựng 7852,64 20,13

2 Diện tích cây xanh 27797,56 71,28

3 Đất giao thông, sân bãi 3349,8 8,59

Tổng cộng 39.000 100

(Nguồn: Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, 12/2022)

 Hạng mục công trình:

Theo Giấy phép xây dựng và các hồ sơ môi trường liên quan, Công ty thực hiện
xây dựng theo đúng quy định. Các hạng mục công trình của Cơ sở như sau:

Bảng 9. Danh mục hạng mục xây dựng của Cơ sở

TT Hạng mục công trình
Diện tích
xây dựng
(m2)

Chiều cao
(m)

Số tầng
Diện

tích sàn
(m2)

1 Cổng, tường rào, nhà bảo vệ 4 3,2 1 4

2 Nhà văn phòng 216 4,2 1 216

3 Nhà chuyên gia 112,5 4,2 1 122,5

4 Xưởng sản xuất và kho 13,2 4 3.660

Diện tích xây dựng tầng 1 3.420

Diện tích xây dựng tầng lửng 2 82,6

Diện tích xây dựng tầng lửng 3 90,68

Diện tích xây dựng tầng lửng 4 67,08

5 Kho trấu và nhà nồi hơi 900m2 -
9.720m3 10,8 1 900

6 Nhà bơm, nhà để máy phát điện 55 3,55 1 55

7 Hệ thống xử lý nước thải 100 -1,5 1 100
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TT Hạng mục công trình
Diện tích
xây dựng
(m2)

Chiều cao
(m)

Số tầng
Diện

tích sàn
(m2)

8
Khu vực lưu trữ chất thải rắn (tro
thải và chất thải răn sinh hoạt và
công nghiệp)

10 1 10

9 Nhà RO 107,3 1 107,3

10 Kho chứa thành phẩm (kể cả phàn
mở rộng) 2.604 1 2.604

11 Bồn rửa bán thành phẩm 209 1 209

12 Khu vực lưu trữ CTNH 4,48 1 4,48

13

Cảng thủy nội địa:
- 01 cầu tàu kết cấu bê tông cốt
thép kích thước chiều dài 12m,
chiều rộng 8m.
- 01 cầu dẫn bằng bê tông cốt
thép nối bờ với cầu tàu, kích
thước chiều dài 32m, chiều rộng
4m
- Cầu tàu tiếp nhận tàu trọng tải

đến 900DWT.

- Vùng nước neo đậu tàu: chiều

dài 100m dọc theo cầu cảng.

- Chiều rộng 20m tính từ mép

ngoài cầu cảng trở ra sông.

1 cầu
cảng

(Nguồn: Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, 12/2022)

1.5.2. Tiến độ thực hiện:

Cơ sở đang hoạt động.

Năm bắt đầu hoạt động: từ năm 2/2017 đến nay với ngành nghề Sản xuất vật liệu
bảo ôn (nóng) – Cách nhiệt Canxi Silicat.

1.5.3. Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đầu tư của cơ sở khoảng 319 tỷ 304 triệu đồng Việt Nam.

1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện:

- Hình thức quản lý dự án: Chủ dự án trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Công tác tuyển dụng nhân lực hoàn toàn tùy thuộc vào tiến độ hoạt động sản xuất
và kinh doanh của Công ty. Tổng số lao động khi Cơ sở hoạt động với công suất thiết kế
khoảng 58 người.
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- Số ca làm việc đối với hoạt động 03 ca/ngày.đêm, thời gian làm việc của mỗi ca là
8 giờ/ca.

+ Ca 1: từ 06 giờ đến 14 giờ.

+ Ca 2: từ 14 giờ đến 22 giờ.

+ Ca 3: từ 22 giờ đến 06 giờ.
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Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ 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

Vào mùa thu hoạch lúa, các nhà máy xay xát lúa gạo trên địa bàn tỉnh An Giang

nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung thải trấu trực tiếp xuống sông, rạch làm ô nhiễm

nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Với mục đích nhằm thu gom và tiêu

thụ khối lượng trấu của Khu vực ĐBSCL, tái chế trấu thải để sản xuất vật liệu xây dựng.

Dự án Sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – cách nhiệt Canxi Silicat, công suất 1.000

tấn sản phẩm/năm của JICV được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu trên.

Dự án đã được Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường – Tổng cục môi

trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tại văn bản số 342/QLCT&CTMT

ngày 22/12/2012 là dự án thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ

trợ. Đồng thời, chính sách của tỉnh An Giang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh

nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước hợp tác và phát triển.

Đồng thời, xuất phát nhu cầu từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa khi dự án đi vào

hoạt động, JICV chủ động đầu tư xây dựng cảng để phục vụ các tàu thuyền vận chuyên

nguyên liệu và thành phẩm của Nhà máy bằng đường thủy. Để triển khai thi công Cảng

thủy nội địa của JICV, JICV đã được sự chấp thuận của cơ quan chức năng theo văn bản

số 540/CĐTNĐ-PCTTr ngày 30/3/2015 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thuộc Bộ

Giao Thông Vận Tải về việc chấp thuận chủ trường xây dựng cảng TNĐ của Công ty

TNHH MTV JIC Việt Nam.

Như vậy, vị trí của Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – cách nhiệt Canxi

Silicat là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch sử dung đất, quy hoạch ngành nghề và

chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Huyện Phú Tân nói riêng và của tỉnh An Giang

nói chung.

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

Ngày 4/9/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư “Dự

án Sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) – cách nhiệt Canxi Silicat” do JICV làm chủ dự án tại

địa điểm Cụm Công Nghiệp và Tiểu thủ Công Nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh

An Giang. Do vậy, quy hoạch thi công hệ thống cấp thoát nước thải, nước mưa, cấp điện,

chiếu sáng, giao thông, liên lạc,… của Dự án phải phù hợp với quy hoạch chi tiết của

Cụm Công Nghiệp và Tiểu thủ Công Nghiệp Tân Trung.
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Nhà máy đã hoàn tất công tác thi công hạ tầng kỹ thuật nói riêng và Nhà máy nói

chung và đã đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2017 tới nay.

Về pháp lý môi trường liên quan đến hoạt động của Nhà máy hoàn toàn đáp ứng

các quy định hiện hành tại địa phương như: trong giai đoạn chuẩn bị dự án (trước khi thi

công xây dựng) JICV đã thực hiện Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho

Dự án; Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho hạng mục Cảng thủy nội địa của JICV;

trong giai đoạn vận hành thử và vận hành chính thức, JICV lập hồ sơ điều chỉnh các nội

dung thay đổi so với ĐTM ban đầu; lập hồ sơ đề nghị xác nhận việc hoàn thành các công

trình bảo vệ môi trường cũng như hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xả thải theo quy định.

Trong quá trình hoạt động vừa qua chưa phát hiện sự cố môi trường đối với nguồn

tiếp nhận nước thải, khí thải của Cơ sở. Cơ sở hoạt động tuân thủ các quy định liên quan

và vận hành các công trình bảo vệ môi trường ổn định đạt quy chuẩn xả thải. Do vậy,

hoạt động của Cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường của khu

vực.
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Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

 Công trình thu gom, thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải tách riêng biệt. Nước mưa tại từng
hạng mục được thu gom bằng đường ống uPVC theo từng khu vực và được thu gom vào
mương hở, tự chảy vào sông Vàm Nao bằng 02 cửa xả.

Chi tiết hạng mục thu gom, thoát nước mưa được tổng hợp theo Bảng dưới đây:
Bảng 10. Thông số hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa.

Stt Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa Thông số kỹ thuật Phương
thức

01

Thu gom nước mưa từ khu vực nhà bảo
vệ, đường nhựa (từ nhà bảo vệ đi thẳng
ra khu cầu cảng, bên tay trái tính từ nhà
bảo vệ), khu vực để xe, khu văn phòng,
khu vực nhà RO, khu vực Boiler và Kho
trấu vào mương hở, sau đó tự chảy ra
Sông Vàm Nao theo cửa xả số 01.

Mương hở (có nắp đan).
Kết cấu: bê tông.
Kích thước: ngang 0,5m x
cao 0,5m
Chiều dài: khoảng 386m

Chảy ra sông
Vàm Nao
bẳng cửa xả
số 01

02

Thu gom nước mưa từ đường nhựa (từ
nhà bảo vệ đi thẳng ra khu cầu cảng, bên
tay phải tính từ nhà bảo vệ), khu bồn rửa
thành phẩm, khu nhà xưởng sản xuất và
khu kho chứa thành phẩm vào mương hở,
sau đó tự chảy ra sông Vàm Nao theo cửa
xả số 02.

Mương hở (có nắp đan).
Kết cấu: bê tông.
Kích thước: ngang 0,5m x
cao 0,5m
Chiều dài: khoảng 903m

Chảy ra sông
Vàm Nao
bẳng cửa xả
số 02

03 Nước mưa từ nhà chuyên gia uPVC D114 trên mái
chảy xuống Chảy tràn

(Nguồn: Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa - Công ty TNHH MTV JICV Việt Nam, 12/2022)
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 Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước mưa nêu trên:

Sơ đồ hệ thống dẫn nước mưa đến nguồn nước tiếp nhận:

Hình 3. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở.

1.2. Thu gom, thoát nước thải:

1.2.1. Công trình thu gom nước thải:

Hệ thống thu gom nước thải bao gồm: dựa vào nguồn phát sinh nước thải, dự án

đã thực hiện thu gom và xử lý riêng biệt từng loại nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp

nhận. 04 nguồn thải nước thải gồm:

1. Nước thải sinh hoạt.

2. Nước thải sản xuất.

3. Nước thải của hệ thống RO.

4. Nước thải khu vực lò hơi.

Sơ đồ thu gom và xử lý được tóm tắt theo hình sau:

- Mương hở.
- Kết cấu: bê tông.
- Kích thước:
ngang 0,5m x cao 0,5m
- Chiều dài: khoảng 903m

Nước mưa từ đường nhựa (từ nhà
bảo vệ đi thẳng ra khu cầu cảng,
bên tay phải tính từ nhà bảo vệ),
khu bồn rửa thành phẩm, khu nhà
xưởng sản xuấ và khu kho chứa
thành phẩm.

uPVC DN114

Nước mưa từ
nhà chuyên

gia

- Mương hở
- Kết cấu: bê tông.
- Kích thước:
ngang 0,5m x cao
0,5m
- Chiều dài: khoảng
386m

Nước mưa từ khu vực nhà bảo vệ,
đường nhựa (từ nhà bảo vệ đi
thẳng ra khu cầu cảng, bên tay trái
tính từ nhà bảo vệ), khu vực để xe,
khu văn phòng, Khu vực nhà RO,
khu vực boiler và Kho trấu.

Cửa xả 01Chảy tràn Cửa xả 01

Nguồn tiếp nhận: Sông Vàm Nao
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 Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải:

Hình 4. Sơ đồ thu gom thoát nước thải của cơ sở.

Hố ga quan trắc nước thải

Mương hở chung
170 x 0,5 x 0,5 (m)

Sông Vàm Nao

HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

NƯỚCTHẢISINHHOẠT

Bể tự hoại 3 ngăn

Hố thu

NƯỚC THẢI SẢN XUẤT

Hệ thống xử lý nước thải

Mương hở

NƯỚC THẢI RO

Ống uPVC

Sông Vàm Nao

Nước thải khu lò hơi

Hệ thống xử lý nước thải

Tuần hoàn tái sử
dụng để xử lý khí

thải lò hơi

Nước thải sau lần
bảo trì Hệ thống
lò hơi, tần suất 3

tháng/lần
Tần suất 3 tháng/lần



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) - Cách nhiệt Canxi Silicat

Trang 21

Chi tiết thu gom và xử lý từng nguồn thải cụ thể như sau:

(i) Nước thải sinh hoạt:

- Nước thải sinh hoạt của cơ sở bao gồm 3 khu vực: khu vực nhà ở chuyên gia,

khu vực văn phòng chính và khu văn phòng xưởng sản xuất.

- Phương án thu gom: Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt tại 3 khu vực được thu

gom và xử lý bằng 03 hầm tự hoại tại 3 vị trí của nguồn thải, thể tích mỗi bể là V = 5m3.

Sau xử lý, nước thải chảy vào ống nhựa uPVC D114 về hố thu gom kích thước V= 2m3.

Sau đó, nước được bơm bơm tự động vào mương hở với kích thước: dài x rộng x cao

= 74 x 0,5 x 0,1 (m). Mương hở này được đấu nối với mương hở chung (kích thước: dài x

rộng x cao = 170 x 0,5 x 0,5 (m)), tại đây nước thải sinh hoạt sau xử lý được thu gom

cùng với nước thải sản xuất sau xử lý chảy vào nguồn tiếp nhận.

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt theo hình sau:

Hình 5. Sơ đồ thoát nước thải sinh hoạt của Cơ sở.

Ống nhựa
uPVC D114

Ống nhựa
uPVC D114

Bể tự hoại 3 ngăn
V = 5 m3

NTSH khu nhà ở
chuyên gia

Ống nhựa
uPVC D114

Ống nhựa
uPVC D114

Hố thu gom
V=2 m3

Bể tự hoại 3 ngăn
V = 5 m3

NTSH khu nhà văn
phòng chính

Ống nhựa
uPVC D114

Ống nhựa
uPVC D114 Bơm dẫn qua

ống uPVC90Bể tự hoại 3 ngăn
V = 5 m3

NTSH khu nhà văn
phòng xưởng

Mương hở
74 x 0,5 x 0,1 (m)

Hố ga quan trắc nước thải

Mương hở chung
170 x 0,5 x 0,5 (m)

Sông Vàm Nao
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(ii) Nước thải sản xuất:

- Nước thải sản xuất được thu gom từ xưởng sản xuất và một phần nước thải của

khu vực lò hơi thải khi Nhà máy thực hiện bảo trì bảo dưỡng (tần suất thải 3 tháng/lần).

Toàn bộ lượng nước thải được chảy vào mương hở kích thước: dài x rộng x cao = 24 x

0,4 x 0,4 (m), tại mương hở nước thải được bổ sung chất trợ lắng (PAC) từ 02 bồn chứa

(V = 0,2 m3/bồn). Nước thải sau khi được châm PAC chảy vào mương lắng với kích

thước: dài x rộng x cao = 50 x 2 x 1,1 (m) (thể tích chứa nước V = 100 m3).

Tại mương lắng, phần nước trong đi qua các vách ngăn chảy vào 02 bể trung hòa

pH với kích thước: dài x rộng x cao = 7 x 0,4 x 0,4 (m) (thể tích chứa là 4 m3/1 bể). Nước

tiếp tục được chảy vào mương hở với kích thước: dài x rộng x cao = 14 x 0,5 x 0,4(m) để

được theo dõi lưu lượng xả thải. Nước thải sản xuất này sẽ chảy vào mương hở chung với

kích thước: dài x rộng x cao = 170 x 0,5 x 0,5 (m), được thu gom với nước thải sinh hoạt

sau xử lý chảy vào nguồn tiếp nhận.

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sản xuất theo hình sau:
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Hình 6. Sơ đồ thoát nước thải sản xuất của Cơ sở.

(iii) Nước thải từ hệ thống xử lý nước tinh khiết RO:

- Nước thải của Hệ thống RO được thu gom riêng biệt bằng ống nhựa uPVC 140,

với chiều dài 283 m được lắp đặt âm dưới đất và tự chảy vào nguồn tiếp nhận.

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải RO như sau:

Hình 7. Sơ đồ thoát nước thải RO của cơ sở.

Nước thải Hệ thống RO Ống uPVC 140, L=
283 m Sông Vàm Nao

Mương hở
14 x 0,5 x 0,4 (m)

Nước vệ sinh bồn
phản ứng

Nước ép khuôn

Mương hở
24 x 0,4 x 0,4 (m)

Hóa chất keo tụ PAC được châm
từ 02 bồn V = 0,2m3

Mương lắng
50 x 2 x 1,1 (m) 02 Bể trung hòa

7 x 0,4 x 0,4 (m)
(V= 4 m3/1 bể)

Hóa chất trung hòa H2SO4 được
châm từ 02 bồn V = 4m3

Nước ép khuôn

Nước thải từ bồn
rửa bán thành

phẩm

1
phần
nước
trong

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất

Ống uPVC đường kính 89

Hố ga quan trắc nước thải

Mương hở chung
170 x 0,5 x 0,5 (m)

Sông Vàm Nao

Nước được tái sử dụng, 150m3/ngày.đêm

Ổng STK đường kính 34mm

Nước thải từ HT xử
lý khí thải Lò hơi

Tần suất 3 tháng/lần
(bảo trì Lò hơi)

Bồn chứa
V = 10 m3
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(iv) Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi:

Nước thải sau xử lý của Hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom và tuần hoàn

để xử lý khí thải. Khu vực lò hơi: không phát sinh nước thải.

Chi tiết thông số hệ thống thu gom nước thải được tổng hợp trong Bảng dưới đây:

Bảng 11. Thông số hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải của Cơ sở.

Stt Hệ thống thu gom, tiêu
thoát nước thải Thông số kỹ thuật

1
Nước thải sinh hoạt:
xử lý bằng Bể tự hoại 3
ngăn

03 bể, mỗi bể V = 5m3

Tổng thể tích lưu chứa: 15m3.
Vị trí:
- 01 bể tại nhà ở chuyên gia thể tích V = 5m3.
- 01 bể tại khu văn phòng chính, thể tích V = 5m3

- 01 bể tại văn phòng xưởng sản xuất, thể tích V = 5m3

2

Nước thải sản xuất:
Toàn bộ nước thải trong
khu vực sản xuất được thu
gom về hệ thống xử lý
nước thải sản xuất bằng hệ
thống thu gom mương hở.

- Mương hở.
- Kết cấu: bê tông.
- Kích thước: ngang 0,5m x cao 0,5m
- Chiều dài: khoảng 24m.

3

Nước thải từ hệ thống xử
lý nước tinh khiết RO:
đươc thu gom và dẫn ra
nguồn tiếp nhận là sông
Vàm Nao

- Vật liệu: uPVC DN140
- Chiều dài khoảng 283m

4

Nước thải từ hệ thống xử
lý khí thải lò hơi:
được thu gom và xử lý tại
khu vực lò hơi.

- Thu gom tại khu vực lò hơi và xử lý kết hợp cùng quy
trình xử lý khí thải lò hơi. Hệ thống xử lý nước thải
thiết kế với công suất 1 tuần/1 mẻ, 14m3/mẻ; nước sau
xử lý được tuần hoàn tái sử dụng.
- Nước thải khu vực lò hơi: Không thải bỏ thường
xuyên, chỉ thải và được thu gom về Hệ thống xử lý
nước thải sản xuất để xử lý trong trường hợp bảo trì Hệ
thống (định kỳ khoảng 3 tháng/lần).

Nguồn: Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải – Công ty TNHH MTV JICV Việt Nam,12/2022)

1.2.2. Công trình thoát nước thải:

- Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau khi được xử lý được

tự chảy qua Mương hở, tự chảy qua Đồng hồ đo lưu lượng nước thải (đồng hồ đo sóng

âm), sau đó tự chảy vào nguồn tiếp nhận – Sông Vàm Nao.

- Nước thải từ Hệ thống RO được dẫn riêng bằng đường ổng uPVC và tự chảy vào

nguồn tiếp nhận.
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 Sơ đồ hệ thống dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn tiếp nhận:

Hình 8. Sơ đồ hệ thống dẫn nước sau xử lý ra nguồn tiếp nhận.

 Điểm xả nước thải sau xử lý:

(1) Điểm xả thải của dòng thải của Hệ thống RO:

- Vị trí tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa

độ VN – 2000 _ Kinh tuyến 104045’; múi chiếu 30):

X = 0566397 Y = 1168675
- Phương thức xả thải:

+ Dòng thải được tự chảy từ hệ thống RO theo đường ống PVC Ø 140 với chiều
dài khoảng 283m vào sông Vàm Nao.

+ Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là tự chảy, xả mặt, xả
ven bờ.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Vàm Nao.

- Chế độ xả nước thải: Chế độ xả nước thải liên tục 24/24 giờ/ngày đêm.

Nguồn tiếp nhận: Sông Vàm Nao

- Vật liệu: uPVC
DN140
- Chiều dài khoảng
283m

Nước thải của Hệ thống xử
lý nước tinh khiết RO

Ông nhựa uPVC DN140

- Mương hở.
- Kết cấu: bê tông.
- Kích thước:
ngang 0,5m x cao 0,5m
- Chiều dài: khoảng
170m

- Nước thải sản xuất sau khi
được xử lý qua HTXLNT.
- Nước thải sinh hoạt sau xử lý
bằng bể tự hoại

Hố ga quan trắc nước thải
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- 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 tuân theo QCVN 40:2011/BTNMT7, cột A với Kq

= 1,2 và Kf= 1,1.

(2) Điểm xả thải của nước thải sau xử lý (nước thải sản xuất và nước thải sinh

hoạt):

- Vị trí tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa

độ VN – 2000 _ Kinh tuyến 104045’; múi chiếu 30):

X = 0566348 Y = 1168625
- Phương thức xả thải:

+ Dòng nước thải sau khi xử lý tự chảy từ theo mương hở kích thước mương hở:
rộng 0,5m, cao 0,5m, bề dày bê tông xây 0,1m, với chiều dài khoảng 170m vào sông
Vàm Nao.

+ Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là tự chảy, xả mặt, xả ven
bờ.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Vàm Nao.

- Chế độ xả nước thải: Chế độ xả nước thải liên tục 24/24 giờ/ngày đêm.

- 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 tuân theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq

= 1,2 và Kf= 1,1.

1.3. Xử lý nước thải:

1.3.1. Công trình xử lý nước thải:

Bảng 12. Bảng tổng hợp công trình xử lý nước thải của Cơ sở.

Stt Loại Nước
thải

Công
trình xử

lý

Số
lượng Thông số kỹ thuật Đơn vị thiết kế và thi công

1 Nước thải
sinh hoạt

Bể tự hoại
3 ngăn 3 bể Tổng thể tích lưu

chứa là 15m3.
Công ty TNHH Gia Thùy
(xây dựng Nhà máy)

2 Nước thải
sản xuất

Hệ thống
xử lý nước
thải

01 hệ
thống

Công suất thiết kế
300m3/ngày.đêm

- Đơn vị thiết kế và lắp đặt
công nghệ: Chủ dự án
- Đơn vị thi công xây dựng:

7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột A, Kq = 1,2; Kf = 1,1: Cột A quy định đối
với nước thải thải vào các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Kq = 1,2 - Hệ số nguồn
tiếp nhận nước thải: Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải có Q > 500m3/s; Kf = 1,1 - Hệ
số lưu lượng nguồn thải: ứng với lưu lượng nguồn thải 50 < F ≤ 500 (m3/24h).
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Stt Loại Nước
thải

Công
trình xử

lý

Số
lượng Thông số kỹ thuật Đơn vị thiết kế và thi công

Công ty TNHH Gia Thùy

3 Nước thải
khu lò hơi

Hệ thống
xử lý nước
thải lò hơi

01 hệ
thống

Công suất thiết kế
14m3/mẻ

Chủ dự án

A. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt:

(1) Quy trình xử lý:

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại như sau:

Hình 9. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại
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Nguyên lý hoạt động:

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được gom về bể tự hoại, thông qua các ống

nhựa PVC. Bể tự hoại là một công trình đồng thời làm 2 chức năng: Lắng và phân hủy

cặn.

03 bể tự hoại đươc xây thanh ba ngăn để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt tại 3 khu

vực nhà vệ sinh. Khi nước thải chảy vào bể sẽ được giữ lại ở ngăn thứ I. Tại đây các chất

rắn lơ lửng có kích thước lớn được giữ lại và phần nước tiếp tục qua ngăn thứ II, ở ngăn

thứ II nước được giữ ổn định trong một thời gian, để tiếp tục lắng các chất lơ lửng có

kích thước hạt nhỏ. Mặt khác nước chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh hưởng của các vi

sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần

tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải được giữ trong bể tự hoại trong một thời gian

nhất định, để đảm bảo hiệu suất lắng cũng như phân hủy.

Quy mô công trình, chức năng từng hạng mục:

Các thông số kỹ thuật của bể tự hoại được trình bày trong bảng sau:

Bảng 13. Thông số bể tự hoại của cơ sở.

TT Khu vực
Số lượng

(bể)
Thể tích Đơn vị

1 Nhà vệ sinh khu Nhà ở chuyên gia 1 01 5 m3

2 Nhà vệ sinh tại khu văn phòng chính 01 5 m3

3 Nhà vệ sinh tại văn phòng xưởng sản xuất 01 5 m3

B. Công trình xử lý nước thải sản xuất:

(1) Quy trình xử lý:

Sơ đồ công nghệ:
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Hình 9. Sơ đồ công nghệ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất thiết kế 300
m3/ngày.đêm.

Mô tả nguyên lý hoạt động:

Nước thải sản xuất chảy theo mương dẫn được bổ sung chất trợ lắng (PAC) đi vào

mương lắng. Mương lắng được bố trí các vách ngăn không cho cặn lơ lửng (bùn) lắng đi

qua, nước trong phía trên chảy tràn qua. Trong mương lắng được đặt các bơm chìm nhằm

bơm tuần hoàn toàn bộ bùn và 1 phần nước thải lại cho quá trình sản xuất (tái sử dụng).

Nước thải sau khi loại bỏ cặn lơ lửng sẽ chảy vào khu vực trung hòa axit gồm 02 bể trung

hòa: bể đầu tiên được trung hòa bằng axit H2SO4 60% để nước thải đạt pH dao động

Mương lắng

Mương hở

Bể trung hòa Axit H2SO4 (60%, 6%)

Nguồn tiếp nhận
(Sông Vàm Nao)

Chất trợ lắng (PAC)

Nước thải sản xuất

Nước tái sử dụngBùn thải tái sử dụng

Xưởng sản xuất

Bể dự phòng 100m3

BƠM
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trong khoảng 10 – 11 và bể thứ 2 được trung hòa với axit H2SO4 6% (nước được khuấy

trộn đều bằng cánh khuấy) để nước thải đạt pH dao động trong khoảng 5 – 9. Tại 02 bể

trung hòa sẽ được lắp đặt đầu dò pH, tự động điều chỉnh bơm định lượng hóa chất bơm

axit từ 02 bồn axit (60% và 6%) vào nước thải. Sau khi được trung hòa pH đầu ra của

nước thải dao động trong khoảng 6 – 9 đạt quy chuẩn cho phép.

Kết quả theo dõi vận hành được ghi chép tự động với tần suất 1h/1 lần, liên tục

24/24. Các thông số theo dõi tự động gồm: lưu lượng xả thải (m3/giờ), chỉ số pH trong 02

bể, chỉ số trung bình (lưu lượng thải và pH trong 24 giờ), chỉ số lưu lượng lớn nhất & nhỏ

nhất (m3/giờ) và chỉ số tổng lưu lượng xả thải (m3/ngày.đêm).

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩnQCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 1,2, Kf = 1,1.

Trong trường hợp vận hành hệ thống gặp sự cố, nước thải không đạt quy chuẩn sẽ

được lưu trữ tại bể dự phòng với thể tích là 100 m3, sau khi khắc phục sự cố xong, lượng

nước này sẽ được bơm trở lại hố thu gom để xử lý.

Biện pháp thu gom nước thải từ HTXL sang bể dự phòng và ngược lại: nước thải

từ mương lắng được xả thải trực tiếp vào Bể dự phòng bằng mương hở. Khi có sự cố

khẩn cấp, tấm chắn tại mương hở được mở ra để nước thải chảy vào. Sau đó, nước thải từ

Bể dự phòng được bơm ngược trở lại mương hở và trung hòa pH trước khi theo hệ thống

mương hở thải ra nguồn tiếp nhận.

(2) Quy mô công trình, chức năng từng hạng mục:

Quy mô hạng mục: Quy mô từng hạng mục của HTXLNT sản xuất được tổng hợp

theo bảng dưới đây:

Bảng 14. Hạng mục xây dựng và lắp đặt của hệ thống xử lý nước thải sản xuất.
Stt Hạng mục Đặc tính Số lượng Chức năng

I Hạng mục xây dựng

1 Mương hở
Dài x rộng x cao =
24 x 0,4 x 0,4 (m)

1 mương

- Dẫn nước vào mương
lắng.

- Hòa trộn hóa chất keo
tụ với nước thải.

2 Mương lắng

Dài x rộng x cao =
50 x 2 x 1,1 (m)

(thể tích chứa nước V
= 100m3 )

1 mương được
phân làm 2 ngăn:
- Ngăn 1: chứa
bùn

- Ngăn 2: chứa
nước trong.

- Keo tụ và lắng.
- Nước trong được tái
sử dụng 1 phần; phần
còn lại được chảy vào
bể trung hòa axit
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Stt Hạng mục Đặc tính Số lượng Chức năng

3 Bể cân bằng pH

Dài x rộng x cao =
7 x 0,4 x 0,4 (m)
(thể tích chứa nước V=
4 m3)

2 Bể:
- Bể 1: cân bằng

pH từ 10 – 11
- Bể 2: cân bằng

pH từ 5 - 9

Cân bằng pH trước
khi thải vào nguồn
tiếp nhận

4 Mương hở
Dài x rộng x cao =
14 x 0,5 x 0,4 (m)

1 mương

- Dẫn nước sau xử lý ra
mương thoát nước
chung.

- Đặt đồng hồ đo lưu
lượng đo lưu lượng
nước thải.

5 Mương hở
chung

Dài x rộng x cao =
170 x 0,5 x 0,5 (m)

1 mương
Thu gom và dẫn các
loại nước thải sau xử
lý ra nguồn tiếp nhận.

6 Bể dự phòng

Dài x rộng x cao =
20m x 5m x 1,5m.
-Thể tích hữu dụng:
V = 100m3.
- Vật liệu: trải tấm
HPDE.

1 bể
Chứa nước thải trong
trường hợp HTXL
gặp sự cố.

II Thiết bị lắp đặt

1 Bồn chứa hóa
chất keo tụ

- Xuất xứ: Việt Nam
- Kích thước: V= 0,2 m3

2 Chứa PAC

2 Bơm nước thải
- Xuất xứ: Italy.
- Đặc tính: H = 5 - 10m,
Q = 80 –150 l/min

1 Bơm nước tái sử dụng

3 Bơm bùn
- Xuất xứ: Italy
- Đặc tính: H=5m,
- Q = 300 l/min

1 Bơm bùn tái sử dụng

4 Bơm định lượng
hóa chất

- Xuất xứ: Trung Quốc
- Q = 1 – 10 l/phút

1 Bơm axit

5 Đầu dò pH
- Xuất xứ: Nhật.
- pH đo: 0 – 14

1 Đo pH

6 Máy khuấy hóa
chất

- Xuất xứ: Đài Loan.
- Tốc độ khuấy: 48
vòng/ phút

1 Trộn đều axit vào
nước thải
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Stt Hạng mục Đặc tính Số lượng Chức năng

7 Bồn chứa hóa
chất

- Xuất xứ: Việt Nam
- Kích thước: D x H =
1500 x 1800 (mm)

2 Chứa axit H2SO4 60%
và 6%

8 Đồng hồ đo lưu
lượng tự động

- Xuất xứ: Nhật.
- Lưu lượng đo:
0 – 10,000 m3/min

2 Đo lưu lượng nước
thải sản xuất

9
Hệ thống tủ
điện điều khiển
tự động

Xuất xứ: Nhật. 1
Điều khiển tự động hệ
thống xử lý nước thải
sản xuất

(Nguồn: Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, 12/2022)

(3) Phần điện năng tiêu thụ, hóa chất:

Bảng 15. Bảng nhu cầu điện năng và hóa chất phục vụ vận hành HTXLNT.

Stt Tên hóa chất/nhiên liệu Đơn vị Khối lượng sử dụng

A Hóa chất vận hành HTXLNT

1

Chất trợ lắng PAC
PAC 5%
Xuất xứ: Trung Quốc
Mục đích: Chất keo tụ

kg/năm 55

2

Acid sunfuric
H2SO4 60% và 6%
Xuất xứ: Trung Quốc
Mục đích: Trung hòa pH

kg/ngày 18.000

B Điện phục vụ vận hành HTXLNT

3 Điện KW/tháng 396
(Nguồn: Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam, 12/2022)

(4) Chế độ vận hành hệ thống:

Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế để hoạt động liên tục 24/24 giờ, đảm bảo
đầy đủ hoạt động theo 03 chế độ MAN/OFF/AUTO.
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C. Công trình xử lý nước thải khu lò hơi:

(1) Quy trình xử lý:

Xử lý nước thải của tháp hấp thụ bằng phương pháp hóa lý.

Hình 11. Sơ đồ công nghệ Hệ thống xử lý nước thải lò hơi, công suất 14 m3/mẻ

Nước thải của cụm Lò hơi

Nước làm mát của bồn tích ápNước thải của tháp hấp thụ

Bể lắng 1 (3 ngăn)

Bể lắng 2 (ngăn 2)

Bể lắng 2 (ngăn 1)
Nước thải sản xuất
sau xử lý (pH kiềm)
(tái sử dụng)

Lắng tự nhiên

Cặn
tro tại
bể
lắng

Tro khô

Đơn vị xử lý
CTRTT

Tuần
hoàn

Bao lọc bùn/
Máy ép bùn khô

Nước sau xử lý
Tái sử dụng

1 Phần nước thải từ quá
trình Bảo trì Hệ thống
Tần suất, 3 tháng/lần

HTXLNT sản xuất
(để xử lý)
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Mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải lò hơi:

Nguồn phát sinh nước thải tại khu vực lò hơi gồm:

- Nước thải từ Tháp hấp thụ của HTXL khí thải lò hơi. Thành phần chủ yếu là chất

rắn lơ lửng (tro bụi hòa tàn trong nước, pH < 7, môi trường acid).

- Ngoài ra, để tái sử dụng nguồn nước làm mát của bồn tích áp thì HTXLNT cụm

lò hơi tiếp nhận lượng nước làm mát này. Nước làm mát từ bồn tích áp không nhiễm chất

hữu cơ, không chứa chất chống ăn mòn clorin….. Nhiệt độ nước xả: khoảng 800C –

1000C. Tần suất thải: không thường xuyên - Tần suất thải khi bảo trì định kỳ: 3 tháng

xả/lần. Nước làm mát được dẫn từ bồn tích áp tới Bể lắng 1 của HTXLNT lò hơi bằng

ống STK đường kính 60mm, với chiều dài từ bồn tới bể khoảng 2m.

Hệ thống xử lý nước thải khu vực lò hơi gồm 02 cụm bể lắng:

Bể lắng 1:

Nước thải của tháp xử lý bụi và khí thải của lò hơi được tự chảy vào Ngăn số 1

của Bể lắng 1. Bể lắng 1 được chia làm 03 ngăn tự chảy và được lắng tự nhiên. Tại đây,

nước thải được lắng cặn và bụi lơ lửng, sau khi tự chảy từ ngăn số 1 sang ngăn số 2 và

ngăn số 3.

Sau khi nước thải được lắng tại Bể lắng 1. Phần nước trong tại Ngăn số 3 tiếp tục

được sang Bể lắng 2.

Bể lắng 2:

Tại bể lắng 2, để nâng pH cho quá trình xử lý, tại đây nước thải sản xuất sau xử lý

được bơm về bể lắng 2 để trung hòa lượng nước thải tại đây. Mục đích: tái sử dụng nước

thải sản xuất, do nước thải sau sản xuất có độ pH kiềm, bổ sung tại đây thay việc dùng

hóa chất (vôi sữa, CaOH) để nâng pH trong nước thải.

Bể lắng 2 được chia làm 02 ngăn tự chảy và được lắng tự nhiên. Tại đây, nước thải

tiếp tục được lắng cặn và bụi lơ lửng.

Sau khi nước thải được lắng tại Bể lắng 2. Phần nước trong tại Ngăn số 2 tiếp tục

tái sử dụng trong quá trình xử lý khí thải tại tháp hấp thụ.

Nước sau xử lý tại khu vực lò hơi:

- Nước sau xử lý: chủ yếu tái sử dụng để tuần hoàn về quy trình xử lý. Không thải

nước thải sau xử lý vào mương lắng của HTXLNT sản xuất thường xuyên.

- Trường hợp thải vào mương lắng của HTXLNT sản xuất khi:

Chỉ thải trong trường hợp bảo trì HTXLKT với tần suất 3 tháng/lần (vệ sinh 02 bể

lắng của HTXLNT lò hơi).
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Tro thải:

Chất thải loại bỏ trong quá trình xử lý nước thải lò hơi là tro thải tại 02 Bể lắng

của HTXLNT lò hơi.

Lượng tro thải được xử lý theo 2 phương án:

+ Phương án 1: Phần cặn tro thải tại bể lắng được bơm lên bao lọc tro để giữ phần

tro khô, phần nước sẽ được hồi lưu lại bể lắng.

+ Phương án 2 là cặn tro thải tại bể lắng được bơm lên Máy ép bùn, phần tro dạng

khô được giữ lại, phần nước sẽ được hồi lưu lại bể lắng.

- Lượng tro thải sau khi được cô cặn bởi bao lọc tro/ máy ép bùn được đóng bao

lưu trữ tại khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường (có mái che và khu vực lưu

trữ riêng biệt) và được bàn giao cho đơn vị xử lý chất thải rắn thông thường theo quy

định.

- Nước sau khi xử lý được tuần hoàn vào bể chứa để tiếp tục quy về quy trình xử

lý nước thải của Lò hơi.

(2) Quy mô các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải lò hơi:

Bảng 16. Hạng mục xây dựng và lắp đặt của hệ thống xử lý nước thải lò hơi

Stt Hạng
mục Đặc tính Kích thước Chức năng

A Hạng mục xây dựng

1 Bể lắng 1

Ngăn 1

- Thể tích V = 3,45m3

- Kích thước: Dài x
rộng x cao =

2,3 x 1,5 x 1 (m)

Thu gom nước từ tháp
khử bụi ướt.
Được lắng tự nhiên.

Ngăn 2

- Thể tích V = 3,45m3

- Kích thước: Dài x
rộng x cao =
2,3 x 1,5 x 1 (m)

- Lắng tự nhiên.

Ngăn 3

- Thể tích V = 3m3

- Kích thước: Dài x
rộng x cao =

2,3 x 1,3 x 1 (m)

- Lắng tự nhiên.

2 Bể lắng 2 Ngăn 1

- Thể tích V =10 m3

- Kích thước: Dài x
rộng x cao =
2,56 x 1,98 x 1,98 (m)

Chứa nước thải sau xử lý
của bể lắng 1.
Keo tụ cặn lơ lửng bằng
tự nhiên
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Stt Hạng
mục Đặc tính Kích thước Chức năng

Ngăn 2

Thể tích V = 7,92 m3

- Kích thước: Dài x
rộng x cao =
2,56 x 1,60 x 1,98 (m)

- Chứa nước trong và bùn
thải sau khi được lắng từ
ngăn 1 của bể lắng 2.

- Nước được bơm về tái sử
dụng để xử lý khí.

- Định kỳ khoảng 3 tháng.
Lần, nước vệ sinh cụm
bể sẽ được bơm vào
HTXLNT sản xuất để xử
lý.

B Thiết bị lắp đặt

1 Bơm bùn

- Xuất xứ: Italy.
- Đặc tính: H = 5
-10m,
Q = 80 –150
l/min

2 cái

- 01 bơm: bơm bùn từ
bể lắng 1.
- 01 bơm: bơm bùn từ
bể lắng 2.

2 Bơm
nước thải

- Xuất xứ: Italy
- Đặc tính:
H=5m,

- Q = 300 l/min

2 cái

- 01 bơm: bơm nước
thải từ bể lắng 1 vào bể
lắng 2.
- 01 bơm: bơm nước
thải sau xử lý về để tuần
hoàn cho quá trình xử lý
khí thải.

3 Cụm máy
ép bùn

Công suất ép:
200kg/mẻ
70kg/h
Xuất xứ: Việt
Nam.

1 bộ - Ép bùn bể lắng.

(4) Chế độ vận hành hệ thống:

Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế để hoạt động liên tục 24/24 giờ, đảm bảo
đầy đủ hoạt động theo 03 chế độ MAN/OFF/AUTO

1.3.2. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục:

Không có. Lý do: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt.
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

(1) Tên đơn vị thiết kế và thi công:

Đơn vị thiết kế và thi công: Chi nhánh Miền Nam – Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt

Nam

Địa chỉ: KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân,Tp. Hồ Chí Minh.

(2) Thông số kỹ thuật của công trình xử lý:

Số lượng: 01 hệ thống xử lý khí thải (HTXLKT).

Quy mô: công suất xử lý 15.000 m3/giờ

Yêu cầu về Quy chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: QCVN 19:2009/BTNMT,
cột B, Kp = 1, Kv = 1.

(3) Quy trình xử lý:

Biện pháp kỹ thuật được áp dụng cho việc xử lý bụi và khí thải từ quá trình đốt nhiên
liệu (trấu) vận hành 02 nồi hơi được thực hiện qua trình tự qua 2 bước:

1. Xử lý bụi bằng phương pháp khô dùng Cyclon.

2. Xử lý khí thải (sau khi tách bụi) bằng phương pháp hấp thụ.

Sau khi xử lý tại bước 2 có 2 dòng:

Dòng khí sạch đạt quy chuẩn thải ra môi trường không khí.

Dòng nước thải của tháp hấp thụ xủ lý bằng phương pháp hóa lý (chi tiết

nội dung này được trình bày tại phần công trình xử lý nước thải ở trên).
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a. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi:

Hình 12. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi

Là nguyên liệu đầu vào
của quy trình sản xuất

Là nguyên liệu đầu vào
của quy trình sản xuất

Bể chứa
dung dịch
hấp thụ

Bụi

Bùn thải bỏ định kỳ

Ống khói thải

Cyclon tách bụi

Tháp hấp thụ

Khí thải lò hơi

HTXL Nước thải lò hơi

Dung dịch hấp thụ Khí sau xử lý

Môi trường không khí

Nước sau xử lý Cặn bùn bể lắng

Bao lọc bùn/
Máy ép bùn khô

Tro khô

Tuần
hoàn

Đơn vị thu gom Chất thải rắn
công nghiệp thông thường

Cặn
nước
thải

Nước thải sản xuất sau xử
lý (pH kiềm), tái sử dụng

HT xử lý nước thải
Sản xuất

Dòng nước
thải sau lần
bảo trì, tần
suất thải là
3 tháng/lần

Tái sử
dụng
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b. Thuyết minh công nghệ xử lý khí thải lò hơi:

- Khí thải từ buồng đốt được quạt hút (công suất quạt hút motor 37kW điện 380, lưu

lượng khí hút 24.000 – 35.000 m3/h) hút theo hệ thống đường ống dẫn về Cyclon để tách

bụi có kích thước (cao x rộng x dài: 4,9 x 2,0 x 1,5 (m)). Sau đó lượng khí thải này được

dẫn về tháp hấp thụ có sử dụng dung dịch là nước và các ống sứ làm dung dịch hấp thụ

có kích thước cao 4,84 m, đường kính 1,4 m.

+ Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B

trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là môi trường không khí.

+ Nước thải của tháp hấp thụ được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của lò hơi

với công suất 14m3/mẻ.

(4) Quy mô công trình, chức năng từng hạng mục:

Quy mô từng hạng mục của HTXLKT lò hơi được tổng hợp theo bảng dưới đây:

Bảng 17. Quy mô các hạng mục của Hệ thống xử lý khí thải lò hơi.
Stt Hạng mục Đặc tính thông số kỹ thuật Số lượng Chức năng

1 Cyclon

Kích thước (cao x rộng x dàI) = 4,9 x 2,0

x 1,5 (m). Chi tiết:

- Hình hộp chữ nhật: Tổng chiều cao

4,9m, dài 2,3m, rộng 1,6m, trong đó:

+ Khoang tách bụi chứa các cyclone

tách bụi: kích thước cao 2,4m x dài

2,3 m, rộng 1,6m; chứa 35 cyclone

tách bụi kích thước: chiều cao 0,82m

x đường kính trên 0,290m, đướng

kính đáy dưới là 0,08m.

+ Khoang lắng (thu bụi): hình chóp

cụt: chiều cao 1,2m, diện tích đáy

lớn: 1,6mx2,2m; diện tích đáy nhỏ:

0,28m x 0,28m.

(đính kèm bản vẽ chi tiết hệ thống

tách bụi).

1 bộ

Xử lý bụi bằng

phương pháp

khô

-

2 Thấp hấp
thụ

Kích thước cao 4,84 m, đường kính 1,4
m. Chi tiết:
- Tháp hình trụ: đường kính 1,4m,

chiều cao 4,8m.

1 bộ

Xử lý khí thải

(sau khi tách

bụi) bằng

phương pháp
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1

2

3

4

5

Khí saïch

Khí buïi

Buïi

Stt Hạng mục Đặc tính thông số kỹ thuật Số lượng Chức năng

- Thể tích làm việc 6,8m3.

- Khuyên sứ hấp thụ: dày 0,3m.

- Ống phun cấp nước hấp thụ: đường

kính 60mm.

- Ống cấp khí đầu vào: đường kính

114mm.

- Khí đầu ra: đường kính 450mm

hấp thụ.

-

03 Ống khói

- Chiều cao: 16m

- Đường kính: 630mm

- Vật liệu: SUS 304

- Vị trí lấy mẫu: khoảng 8 - 10 m từ

mặt đất lên.

1 bộ - Thoát khí thải
sau xử lý

Chi tiết từng thiết bị được thuyết mình chi tiết như sau:

Cyclon tách bụi (Xử lý bụi bằng phương pháp khô):

Sơ đồ công nghệ Cyclon:

1 - Ống vào; 2 - Ống ra; 3 – Buồng hình trụ

4 – Buồng hình chóp, 5 – Buồng lắng

Hình 13. Cấu tạo Cyclon.
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Nguyên lý xử lý:

Khí thải từ buồng đốt được quạt hút hút theo hệ thống đường ống dẫn về Cyclon để

tách bụi. Nguyên lý hoạt động của Cyclon như sau: dòng khí chứa bụi được đưa vào phần

trên của Cyclon. Thân Cyclon là hình trụ có đáy là chóp cụt. Ống khí vào thường có dạng

khối chữ nhật, được bố trí theo phương pháp tiếp tuyến với thân Cyclon. Khí sau khi tách

bụi được đưa ra ở phía trên đỉnh thiết bị bởi ống tròn. Khí vào Cyclon thực hiện chuyển

động xoắn ốc, dịch chuyển xuống dưới và hình thành dòng xoáy ngoài. Lúc đó, các hạt

bụi dưới tác dụng của lực ly tâm văng vào thành Cyclon. Tiến gần đến đáy chóp, dòng

khí bắt đầu quay ngược trở lại và chuyển động lên trên hình thành dòng xoắn trong. Các

hạt bụi văng đến thành, dịch chuyển xuống dưới nhờ lực đẩy của dòng xoáy và trọng lực,

từ đó ra khỏi Cyclon, qua ống xả bụi.

- Lượng bụi thải ra từ hệ thống xử lý khí thải nồi hơi được chứa trong các bao bì, thùng

chứa, sau đó đưa đến kho nguyên liệu, làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất.

- Sau khi xử lý bụi, khí thải tiếp tục được xử lý bằng tháp hấp thụ.

Xử lý khí bằng Tháp hấp thụ:

Sau khi đã xử lý bụi, khí thải tiếp tục được xử lý bằng phương pháp hấp thụ.

Sơ đồ công nghệ Tháp hấp thụ như sau:

Hình 14. Cấu tạo tháp hấp thụ.
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Nguyên lý xử lý:

- Trong tháp hấp thụ, dung dịch hấp thụ (là nước thải sản xuất sau xử lý có độ pH

kiềm cao) và chất khí chuyển động ngược chiều nhau: khí thải đi từ dưới lên qua

lớp vật liệu đệm (các khuyên sứ hoặc vật liệu tiếp xúc bằng PVC), dung dịch hấp

thụ sẽ được phân phối (dạng phun sương) từ trên xuống bằng đĩa thép tấm đục lỗ

nhỏ và đồng thời cũng tạo nên lớp bọt dung dịch, chính lớp bọt này có khả năng

hấp thụ phần lớn hơi axit, khí độc và bụi trong không khí. Trong khối vật liệu đệm,

do bề mặt tiếp xúc giữa không khí và nước tăng lên nên hiệu quả hấp thụ các chất

khí cũng tăng lên nhiều.

- Nguyên lý hoạt động của bể chứa dung dịch hấp thụ: dung dịch hấp thụ được bơm

tuần hoàn vào đỉnh của tháp hấp thụ, dung dịch sau khi hấp thụ chất ô nhiễm được

chảy tuần hoàn ngược lại bể chứa. Dung dịch hấp thụ được châm định kỳ vào bể

chứa.

Nước thải (dung dịch hấp thụ) của tháp hấp thụ được thu gom và xử lý tại hệ

thống xử lý nước thải của lò hơi với công suất 14m3/mẻ để xử lý. Nước sau khi xử lý

được chảy tuần hoàn lại quy trình để tiếp tục xử lý khí thải.

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

(1) Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

Bảng 18. Bảng danh mục chất thải rắn thông thường tại Cơ sở

Stt Nhóm CTRCNTT
Số lượng năm

2022
(tấn)

Số lượng đạt
công suất thiết kế

(tấn)
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (4)

1

Chất thải rắn công nghiệp thông
thường (gồm rác sinh hoạt của
công nhân viên, rác phụ trợ sản
xuất như giấy, bao bì, bìa
carton,...)

25,5
(70 kg/ngày)

25,5
(100 kg/ngày)

Chủ yếu
là rác
thải sinh
hoạt

2
Tro thải từ quá trình xử lý lò hơi
không tái sử dụng lại được.

109,5
(300 kg/ngày)

≈ 180 tấn
(≈500 kg/ngày)

Tổng khối lượng 135 tấn 205,5 tấn
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(2) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu trữ
 Công trình lưu giữ Chất thải rắn thông thường:

Bảng 19. Bảng liệt kê công trình lưu giữ CTRTT tại Cơ sở

Stt Tên chất thải Thiết bị lưu trữ Kho/ khu vực
lưu chứa Thiết kế

1 Chất thải rắn công nghiệp
thông thường (gồm rác
sinh hoạt của công nhân
viên, rác phụ trợ sản xuất
như giấy, bao bì, bìa
carton,...)

Thùng chứa rác có
nắp đậy;
Quy cách: nhựa
HDPE/Composite;
Dung tích: 360 Lít

Diện tích 10m2. Sàn Bê tông, có
rãnh thu nước
thải.

2 Tro thải từ quá trình xử lý
lò hơi không tái sử dụng
lại được

Bao PP kích thước
50 x 70cm,
40x 70cm.

Diện tích 5,5m
x 3m = 16,5 m2.

Sàn Bê tông,
mái che bằng
tole, có rãnh thu
nước thải.

(3) Biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý:

Bảng 20. Bảng liệt kê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTRTT tại Cơ sở.

Stt Tên chất thải
Đơn vị thu gom/vận

chuyển/ xử lý
Phương pháp xử

lý

1 Chất thải rắn công nghiệp thông
thường (gồm rác sinh hoạt của công
nhân viên, rác phụ trợ sản xuất như
giấy, bao bì, bìa carton,...)

Xí nghiệp môi trường đô
thị Phú Tân

Chôn lấp/tái chế

2 Tro thải từ quá trình xử lý lò hơi
không tái sử dụng lại được.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH):

 Khối lượng và thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại:

Bảng 21. Bảng liệt kê khối lượng CTNH tại Cơ sở

Stt Tên chất thải Mã CTNH
Số lượng
năm 2021

(kg)

Số lượng
năm 2022

(kg)

Số lượng CTNH
phát sinh đạt

công suất thiết kế
(kg/năm)

1

Bóng đèn huỳnh quang và
các dụng cụ thủy tinh thí
nghiệm (ống nghiệm, bình
tam giác, pipet….)

16 01 06 5 0 10

2
Giẻ lau thiết bị dính dầu
nhớt, hóa chất; găng tay
dính dầu nhớt

18 02 01 914 1.267 900
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Stt Tên chất thải Mã CTNH
Số lượng
năm 2021

(kg)

Số lượng
năm 2022

(kg)

Số lượng CTNH
phát sinh đạt

công suất thiết kế
(kg/năm)

3 Pin thải (trừ ắc quy) 16 01 12 36 0 10

4 Bao bì cứng thải bằng kim
loại 18 01 02 1 0 60

5
Vật liệu, chất thải có chứa
amiăng và thành phần nguy
hại

11 06 02 10 0 60

6 Dầu nhớt thải 17 02 04 46 0 60

Tổng số lượng 1.012 1.267 1.100

 Công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

- Thiết bị lưu chứa:

Bảng 22. Bảng liệt thiết bị lưu chứa CTNH tại Nhà máy.

Stt Tên chất thải Thùng chứa
(thiết bị lưu chứa)

Ghi chú

1
Bóng đèn huỳnh quang và các dụng cụ
thủy tinh thí nghiệm (ống nghiệm,
bình tam giác, pipet….)

01 thùng composit 120 lít

2 Giẻ lau thiết bị dính dầu nhớt, hóa
chất; găng tay dính dầu nhớt 01 thùng composit 120 lít

3 Pin thải (trừ ắc quy) 01 thùng composit 120 lít

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại 01 thùng composit 120 lít

5 Vật liệu, chất thải có chứa amiăng và
thành phần nguy hại 01 thùng composit 120 lít

6 Dầu nhớt thải 01 thùng composit 120 lít

- Kho/ khu vực lưu chứa trong nhà: diện tích 4,48 m2.

- Thiết kế, cấu tạo của kho chứa trong nhà: có mái che, sàn bê tông có khả năng
chống thấm, không phát tán, rò rỉ. Có bố trình bình chữa cháy; có rãnh thoát nước nếu rò
rỉ chất thải.

 Biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý:

Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển đi nơi khác
xử lý theo quy định (Hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang)
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Nguồn phát sinh:

(01) Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu là từ các thiết bị phục vụ cho quá trình
sản xuất gồm: máy trộn, máy nghiền, máy cắt, máy phát điện dự phòng,…

(02) Ngoài ra tiếng ồn còn phát sinh từ các phương tiện vận tải vận chuyển nguyên
nhiên liệu, sản phẩm. Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận
xe, từ ống xả khói…

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và
bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc
thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt
tiếng ồn trong các khu vực sản xuất.

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh
trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng
hưởng ồn, làm tăng độ ồn.

- Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của
móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông.

- Cách ly hợp lý các nguồn gây ồn ra vị trí riêng biệt như bố trí cách ly khu vực lò
hơi, máy phát điên, nhằm hạn chế tiếng ồn, rung tập trung trong một khu vực hẹp.

- Bố trí hợp lý các nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm ồn, rung, hạn chế
tới mức tối đa thời gian thao tác của công nhân trong khu vực có ồn, rung.

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao
động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không sử
dụng.

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, hạn chế nhập nguyên
liệu vào những thời điểm có nhiều công nhân hoạt động.

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhập nguyên liệu để cản trở sự lan truyền
sóng âm, giảm khả năng lan truyền của tiếng ồn.

Đối với tiếng ồn phát sinh từ máy phát điện dự phòng

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, mới.

- Máy phát điện có kèm theo bộ cách âm đi cùng máy, đồng thời bố trí máy phát điện

tại phòng riêng.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị.

- Mặt khác máy phát điện vận hành không liên tục. Vì vậy, tiếng ồn coi như ảnh
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hưởng không đáng kể đến Khu dân cư xung quanh.

- Chủ dự án có thể đầu tư máy phát điện có công suất thiết kế lớn hơn công suất theo

nhu cầu thực tế. Với việc chọn công suất này của máy phát điện sẽ làm giảm tình

trạng quá tải cho máy phát điện (trong trường hợp hoạt động không đúng công suất

thiết kế) sẽ hạn chế được tiếng ồn và phát thải khí thải do qua trình đốt cháy không

hoàn toàn thải ra.

Đối với việc khống chế nhiệt và cải thiện môi trường vi khí hậu

- Khu vực lo hơi, khu vực bồn phản ứng, máy sấy,… được giảm nhiệt bằng cách thiết

kế nhà xưởng thông thoáng, khu vực lò hơi được đặt riêng biệt.

- Trồng nhiều cây xanh để tạo bóng mát, hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại.

 Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở

Khu vực môi trường xung quanh: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT); Tuân thủ
đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT –
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Khu vực môi trường lao động: Tuân thủ các quy chuẩn môi trường lao động
hiện hành liên quan, tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày
15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao
động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao
động và quan trắc môi trường lao động.

Nhận xét:

- Nguồn ồn, độ rung phát sinh trong khuôn viên Nhà máy, chủ yếu phát sinh trong
khu vực sản xuất. Việc giám sát các chỉ tiêu này được Chủ cơ sở thực hiện giám sát theo
yêu cầu về môi trường lao động với tần suất 6 tháng 1 lần từ khi hoạt động đến nay. Kết
quả quả quan trắc cho thấy, các thông số (độ ồn, độ rung) quan trắc đều nằm trong giới
hạn quy định.

- Ngoài ra, độ ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt di chuyển của các phương tiện
giao thông ra vào nhà máy. Đây là dạng nguồn phân tán và tác động không đáng kể.

Do vậy, nguồn ồn và độ rung tại cơ sở tác động đến môi trường xung quanh là
không đáng kể và được kiểm soát theo quy định theo quy định về môi trường an toàn lao
động. Do đó “Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung” sẽ không đề xuất
trong “chương IV. Nội dung đề nghị cấp phép” của báo cáo này.
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

(1) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố cho HTXLNT:

Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố cho HTXLNT, chi tiết công trình như sau:

- Số lượng: 01 bể thể tích V = 100m3

- Chất liệu: bể trải vật liệu HDPE.

- Quy trình vận hành: Trong trường hợp vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất
gặp sự cố, nước thải không đạt quy chuẩn sẽ được lưu trữ tại bể dự phòng, sau khi khắc
phục sự cố xong, lượng nước này sẽ được bơm trở lại hố thu gom để xử lý.

Biện pháp thu gom nước thải từ HTXL sang bể dự phòng và ngược lại: nước thải

từ mương lắng được xả thải trực tiếp vào Bể dự phòng bằng mương hở. Khi có sự cố

khẩn cấp, tấm chắn tại mương hở được mở ra để nước thải chảy vào. Sau đó, nước thải từ

Bể dự phòng được bơm ngược trở lại mương hở và trung hòa pH trước khi theo hệ thống

mương hở thải ra nguồn tiếp nhận.

(2) Các biện pháp quản lý phòng ngừa sự cố môi trường:

Biện pháp quản lý đối với bể tự hoại:

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh

các sự cố có thể xảy ra như:

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không

tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát

phân và nước tiểu.

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc

có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí

nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

Biện pháp quản lý đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống

đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an

toàn nhất.

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.
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Biện pháp quản lý đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất:

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện

pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn quy định

trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ phận dễ hư

hỏng như: bơm, bộ điều chỉnh pH,…

- Những người vận hành phải được đào tạo các kiến thức về:

 Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn công trình xử lý.

 Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản,

hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

 Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức

báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự

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

chỉ đạo trực tiếp.

 Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.

Biện pháp quản lý đối với kho chứa chất thải:

- Phân khu nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống

cuốn theo chất thải vào đường thoát nước.

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định

lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải

và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các

biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng

phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Công ty hợp đồng với đơn vị có

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng

quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp

để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.

Biện pháp quản lý đối với việc Phòng ngừa sự cố lò hơi

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị:
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- Công nhân vận hành ngoài việc tuân thủ theo các quy định TCVN, quy trình quy

phạm về an toàn sử dụng thiết bị áp lực và lò hơi hiện hành, còn phải được trang bị đầy

đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, có giấy phép vận hành lò hơi và thiết bị phải được qua

cơ quan chức năng kiểm tra khám nghiệm, cấp phép sử dụng.

- Đối với nồi hơi đốt trấu ngoài việc xử lý các sự cố thông thường như các loại nồi

hơi khác, người thợ vận hành cần nắm chắc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của nồi hơi để

kịp thời xử lý những sự cố khác đặc trưng cho nồi hơi đốt trấu.

- Các biện pháp cụ thể khắc phục từng sự cố của lò hơi trong quá trình vận hành sẽ

được đơn vị thi công hướng dẫn và trình cơ quan chức năng kiểm tra và cấp phép cho chủ

dự án.

Biện pháp quản lý đối với việc Phòng chống cháy nổ

 Nguyên lý chung:

- Công ty thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC), chống sét theo các tiêu

chuẩn hiện hành và phối hợp với Công An PCCC thuộc tỉnh An Giang thẩm định hồ sơ

thiết kế và nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng trước khi đi vào hoạt động

chính thức.

- Công ty thực hiện xây dựng hầm chứa nước cấp PCCC (250 m3).

- Công ty xây dựng bản nội quy PCCC và được phổ biến rộng rãi trong khu sản

xuất và khu văn phòng.

- Công ty phối hợp với Công an PCCC thuộc tỉnh An Giang lập kế hoạch và triển

khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo PCCC. Công ty thành lập một đội PCCC gồm tổ

chữa cháy, cứu thương và vận chuyển để ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Đội

PCCC này sẽ được thường xuyên huấn luyện theo phương án PCCC được lập bởi Công

ty và cơ quan PCCC địa phương.

Biện pháp quản lý An toàn lao động:

Để đảm bảo cho người lao động có quyền làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh,

nâng cao chất lượng của người sử dụng lao động, Công ty trang bị đầy đủ các dụng cụ

bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, nút bịt tai,… Ngoài ra, Công ty phối hợp cùng

đơn vị có chức năng thực hiện các biện pháp sau:

- Chương trình kiểm tra và giám định về sức khoẻ định kỳ cho công nhân do đơn vị

có chức năng thực hiện theo quy định.
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- Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân

viên này có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ

sinh và an toàn lao động.

- Giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân viên về công tác bảo vệ môi trường.

Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế

ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

- Công ty thường xuyên kiểm tra ý thức chấp hành kỷ luật về an toàn và vệ sinh lao

động với nhiều hình thức: vừa kiểm tra nội bộ, vừa thông qua các cơ quan chức năng.

- Tất cả nhân viên trong công ty đều được tập huấn về an toàn lao động.

Biện pháp quản lý Đối với phòng chống sạt lở bờ sông Vàm Nao

Nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của nhà máy, đảm bảo giao thông

trong suốt quá trình xuất nhập hàng hóa bằng đường thủy Công ty có biện pháp phòng

chống sạt lở như sau:

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng bờ, kè, cọc cừ, tường chắn khu vực bến cảng

của nhà máy.

- Quy định các loại tàu thuyền khi cập bến của nhà máy phải giảm tốc độ và có

trang bị lớp đệm tại mũi tàu và mạn tàu nhằm tránh sự va chạm mạnh khi tàu cập bến

xuất nhập hàng hóa.

- Công ty đã được cơ quan chức năng chấp thuận cho Công ty thi công xây dựng

dự án “Cảng thủy nội địa JIC Việt Nam”, với quy mô thiết kế tiếp nhận tàu trọng tải

90DWT, với mục đích thiết kế là bốc xếp hàng hóa để phục vụ hoạt động nhập nguyên

liệu và xuất hàng hóa của Nhà máy.

Biện pháp quản lý đối với Xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất khu vực cầu cảng:

Nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của nhà máy, đảm bảo giao thông

trong suốt quá trình xuất nhập hàng hóa bằng đường thủy, Chủ cơ sở có biện pháp phòng

chống xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất như sau:

- Tuyến luồng được thiết kế song song với hướng dòng chảy của sông để không làm

thay đổi hướng dòng hiện tại, tránh gây ra lực tác động theo chiều ngược lại đến bờ sông,

đáy sông.

- Xây dựng bờ kè tại vị trí cầu dẫn với kích thước 8m x 0,2m x 1,5m (dài x rộng x

sâu).

- Căn cứ các điểm toạ độ khống chế khu vực nạo vét ghi trong hồ sơ thiết kế, sử



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) - Cách nhiệt Canxi Silicat

Trang 51

dụng các máy đo toạ độ và máy định vị GPS để xác định ranh giới khu vực nạo vét, các

mặt cắt nạo vét đúng theo quy trình kỹ thuật đã vạch ra;

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng bờ, kè, khu vực bến cảng của nhà máy.

- Quy định các loại tàu thuyền khi cập bến của nhà máy phải giảm tốc độ và có

trang bị lớp đệm tại mũi tàu và mạn tàu nhằm tránh sự va chạm mạnh khi tàu cập bến

xuất nhập hàng hóa.

Về quá trình bồi lắng lòng sông:

Để duy trì độ sâu khu vực vùng nước bến của khu vực neo đậu phục vụ tàu trở

hàng ra vào cảng, Chủ dự án cần theo dõi thường xuyên và có kế hoạch nạo vét kịp thời

để thuận lợi cho việc tàu thuyền vận chuyển hàng hóa.

Biện pháp quản lý đối với Sự cố tràn dầu khu vực cầu cảng:

Để đảm bảo kịp thời ứng phó với sự cố tràn dầu do hoạt động của các tàu thuyền trở

hàng ra vào khu vực Cầu cảng gây ra, Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau:

- Thành lập đội ứng phó sự cố, sẵn sàng tham gia hoạt động ứng cứu theo sự điều

động và chỉ huy của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng phương án ứng phó sự cố cụ thể.

- Đầu tư trang bị sẵn một số phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu như phao quây,

thùng, chậu,…

Khi sự cố xảy ra

Thông báo ngay đến các cơ quan chức năng về vị trí xảy ra sự cố tràn dầu, quy mô

cũng như nguyên nhân xảy ra và triển khai công tác ứng phó sự cố:

- Đảm bảo an toàn tại hiện trường;

- Huy động mọi khả năng và nguồn lực hiện có để ngăn chặn dầu tràn;

- Sử dụng các phương tiện sẵn có như phao quây dầu, bơm hút dầu, vật liệu thấm

hút, xô chậu,… để gom dầu;

- Huy động lực lượng nhân dân tại chỗ để tham gia ứng phó sự cố;

- Nếu sự cố quá lớn, Chủ dự án báo cáo lên trên để được sự giúp đỡ của các cơ quan

có thẩm quyền;

- Khi hoàn tất hoạt động khắc phục sẽ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm

quyền về tình hình và kết quả khắc phục sự cố.

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước
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Một số sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có thể xảy ra như:

- Quá trình hoạt động hệ thống xử lý nước thải có thể phát sinh sự cố làm ngưng hoạt

động toàn bộ hệ thống hoặc hệ thống hoạt động không hiệu quả dẫn đến nước đầu

ra không đạt quy chuẩn thiết kế, nước thải bị rò rỉ và tràn đổ ra môi trường xung

quanh.

- Bùn thải từ hệ thống tràn ra ngoài nếu bơm bùn không hoạt động ổn định.

- Một số sự cố khác có thể gặp như máy bơm bị hư, tràn đổ hóa chất, sự cố mất điện.

Để đảm bảo hoạt động ổn định, Cơ sở áp dụng các biện pháp như sau:

- Kiểm tra định kỳ máy móc, thiết bị và chất lượng nước sau xử lý, đảm bảo đạt quy

chuẩn quy định.

- Lắp đặt hệ thống giám sát đo lưu lượng và pH tự động trong quá trình vận hành.

- Bảo đảm duy trì các hóa chất phục vụ cho hệ thống xử lý.

- Luôn đảm bảo nguồn nhân lực đủ trình độ kỹ thuật vận hành và khắc phục sự cố

của hệ thống xử lý nước thải sản xuất.

- Nhân viên vận hành hệ thống được đào tạo và có kinh nghiệm trong vận hành.

- Khi có sự cố xảy ra, ngưng hoạt động sản xuất, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước

có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Dành khoản kinh phí nhất định phục vụ hoạt động duy trì, bảo dưỡng và thay mới

thiết bị khi cần thiết.

(3) Nhân lực quản lý môi trường tại cơ sở:

Phòng quản lý chất lượng của Công ty sẽ thực hiện việc quản lý môi trường cho

toàn bộ Cơ sở, cụ thể nhân lực quản lý và vận hành các biện pháp giảm thiểu tác động

đến môi trường của Cơ sở bao gồm:

Bảng 23. Danh sách nhân lực quản lý môi trường tại cơ sở.

Stt Họ và tên Chức vụ Ngành

01 Hồ Thị Thu Ngân Nhân viên phòng Quản lý
chất lượng

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật
môi trường

02 Trần Trung Toàn Nhân viên phòng Quản lý
chất lượng

(Nguồn, Công ty TNHH MTV JIC VIỆT NAM, tháng 12/2022)
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7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): không có

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường (nếu có):

Trong quá trình vận hành ổn đinh, để phù hợp thực tế, Nhà máy thực hiện một số

điều chỉnh so với ĐTM đã được duyệt.

- Tất cả các tác động liên quan đến xây dựng, mở rộng đều được Chủ cơ sở thông

báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường và được chấp thuận.

- Một số thay đổi nhỏ liên quan đến việc tối ưu hóa quá trình sản xuất mà Nhà máy

áp dụng được liệt kê theo bảng dưới (Bảng 23). Đánh giá chung, các thay đổi trên tác

động đến môi trường không lớn, về cơ bản hoàn toàn phù hợp với quy hoạch, các văn bản

luật tương đương và tình hình thực tế tại Nhà máy.
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Bảng 24. Liệt kê một số thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM đã duyệt.

Stt Nội dung Phương án đã duyệt Phương án thay đổi (áp dụng) Lý do thay đổi

01 Vị trí lưu trữ chất thải
rắn (tro, CTRTT) Gần khu vực Hệ thống RO Gần khu vực lưu trữ CTNH

Chuyển tới khu vực có
mái che, quy hoạch về
khu chứa cùng CTNH

02 Hệ thống xử lý nước
thải của khu vực lò hơi:

Nước thải sau xử lý:

Nước thải sau xử lý của HTXLKT lò
hơi được thu gom và chảy vào mương
lắng của HTXLNT sản xuất (bằng
ống uPVC đường kính 60) để xử lý
tiếp, với tần suất thường xuyên.

- Chủ yếu tái sử dụng lượng nước sau xử lý
của HTXLKT lò hơi.
Không thải nước thải sau xử lý vào mương
lắng của HTXLNT sản xuất thường xuyên.
- Trường hợp thải vào mương lắng của
HTXLNT sản xuất khi:
Chỉ thải trong trường hợp bảo trì HTXLKT
với tần suất 3 tháng/lần (vệ sinh 02 bể lắng
của HTXLNT lò hơi).

- Hạn chế thải ra môi
trường.

- Tái sử dụng nước để
tuần hoàn về xử lý khí
thải tại tháp hấp thụ.

Hóa chất sử dụng tại bể
xử lý: Vôi sữa, Phèn nhôm

- Không sử dụng.
- Dùng nước thải sản xuất sau xử lý của
HTXLNT sản xuất để làm dung dịch hấp thụ
cho Tháp hấp thụ.
(Nước thải sản xuất sau xử lý có độ kiềm cao
nên không cần sử dụng CaOH và phèn để
nâng pH của dung dịch hấp thụ)

- Tối ưu hóa quá trình
xử lý.

- Giảm tác động đến bùn
thải của khu vực lò hơi
(hạn chế chứa hóa chất
trong bùn thải).

(Nguồn, Công ty TNHH MTV JIC VIỆT NAM, tháng 12/2022)



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) - Cách nhiệt Canxi Silicat

Trang 55

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: không có
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 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải: gồm 04 nguồn:

Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt

Nguồi số 02: Nước thải sản xuất

Nguồn số 03: Nước thải của hệ thống RO

Nguồn số 04: Nước thải khu vực lò hơi

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Lưu lượng xả thải tối đa 303 m³/ngày đêm.

- Dòng nước thải: 02 dòng nước thải

Dòng số 01: Dòng nước thải sau xử lý, với tổng lưu lượng thải 303 m3/ngày.đêm,
trong đó Hệ thống xử lý nước thải sản xuất với lưu lượng công suất thiết kế là
300m³/ngày đêm và nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại với lưu lượng là 3 m3/ngày.đêm.

Dòng số 02: Nước thải (dòng đậm đặc) của hệ thống RO với lưu lượng thải khoảng
130 m3/ngày.đêm

- 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 tuân theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq =
1,2 và Kf= 1,1.

(Cột A, Kq = 1,2; Kf = 1,1: Cột A quy định đối với nước thải thải vào các nguồn
nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Kq = 1,2 - Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải:
Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải có Q > 500m3/s; Kf = 1,1 - Hệ số
lưu lượng nguồn thải: ứng với lưu lượng nguồn thải 50 < F ≤ 500 (m3/24h)).

Bảng 25. Bảng thông số và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải.

TT Thông số Đơn vị Giới hạn
cho phép

Tần xuất quan
trắc định kỳ

Quan trắc tự
động, liên tục

1 pH - 6 - 9 3 tháng/1 lần -

2 BOD5 mg/l 39,6 3 tháng/1 lần -

3 COD mg/l 99,0 3 tháng/1 lần -

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 66,0 3 tháng/1 lần -

5 Amoni (tính theo N) mg/l 6,6 3 tháng/1 lần -

6 Tổng nitơ mg/l 26,4 3 tháng/1 lần -

7 Tổng phốt pho mg/l 5,28 3 tháng/1 lần -

8 Sunfua mg/l 0,26 3 tháng/1 lần -

9 Coliform (MPN/100ml) MPN/100ml 3.000 3 tháng/1 lần -

10 Sắt mg/l 1,32 3 tháng/1 lần
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TT Thông số Đơn vị Giới hạn
cho phép

Tần xuất quan
trắc định kỳ

Quan trắc tự
động, liên tục

11 Tổng phenol mg/l 0,13 3 tháng/1 lần

12 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 6,6 3 tháng/1 lần

13 Lưu lượng m3/h - 3 tháng/1 lần -

Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

 Điểm xả thải của nước thải sau xử lý (nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt):

- Vị trí tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa

độ VN-2000 _ Kinh tuyến 104045’; múi chiếu 30):

X = 0566348 Y = 1168625
- Phương thức xả thải:

+ Dòng nước thải sau khi xử lý tự chảy từ theo mương hở kích thước mương hở:
rộng 0,5m, cao 0,5m, bề dày bê tông xây 0,1m, với chiều dài khoảng 170m vào sông
Vàm Nao.

+ Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là tự chảy, xả mặt, xả ven
bờ.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Vàm Nao.

- Chế độ xả nước thải: Chế độ xả nước thải liên tục 24/24 giờ/ngày đêm.

 Điểm xả thải của dòng thải của Hệ thống RO:

- Vị trí tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa

độ VN-2000 _ Kinh tuyến 104045’; múi chiếu 30):

Tọa độ: X = 0566397; Y = 1168675
- Phương thức xả thải:

- Dòng thải được tự chảy từ hệ thống RO theo đường ống PVC Ø 140 với chiều
dài khoảng 283m vào sông Vàm Nao.

- Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước là tự chảy, xả mặt, xả
ven bờ.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Vàm Nao.

- Chế độ xả nước thải: Chế độ xả nước thải liên tục 24/24 giờ/ngày đêm.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

- Nguồn phát sinh: 01 nguồn Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi.

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 15.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải: Có 01 dòng khí thải từ ống thải của hệ thống xử lý khí thải của lò
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hơi.

Vị trí xả khí thải (hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến 104045’; múi chiếu 30):

Tọa độ: X= 0566230; Y= 1168780
- Phương thức xả khí thải: Xả liên tục

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về
bảo vệ môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1.

(Cột B, Kp = 1, Kv = 1: Cột B áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 01/01/2015; hệ số lưu lượng nguồn thải
Kp = 1 ứng với tổng lưu lượng khí thải của các ống khói, ống thải của cơ sở sản xuất,
chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp: P ≤ 20.000 m3/h; hệ số vùng Kv = 1 ứng với
cụm công nghiệp).

Bảng 26. Bảng thông số và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải.

TT Thông số Đơn vị Giới hạn
cho phép

Tần xuất quan
trắc định kỳ

Quan trắc tự
động, liên tục

1 Lưu lượng thải (m3/h) -

2 Nhiệt độ OC 3 tháng/1 lần -

3 Bụi mg/Nm3 200 3 tháng/1 lần -

4 CO mg/Nm3 1000 3 tháng/1 lần -

5 NO2 mg/Nm3 850 3 tháng/1 lần -

6 SO2 mg/Nm3 500 3 tháng/1 lần -

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn phát sinh:

TT Tên nguồn Khu vực

1 Nguồn số 01 Khu vực đóng gói và sấy

2 Nguồn số 02 Khu vực khuân và thiết bị sản xuất

3 Nguồn số 03 Khu vực dập

4 Nguồn số 04 Khu vực nghiền tro (phòng điều khiển), máy phát điện

5 Nguồn số 05 Khu vực phối trộn

6 Nguồn số 06 Khu vực văn phòng chính

7 Nguồn số 07 Khu vực văn phòng xưởng

- Vị trí phát sinh tiếng ồn (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi
chiếu 3o):
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TT Tên nguồn Khu vực
Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000)

X Y

1 Nguồn số 01 Khu vực đóng gói và sấy 566255 1168789

2 Nguồn số 02 Khu vực khuân và thiết bị sản
xuất 566255 1168789

3 Nguồn số 03 Khu vực dập 566255 1168789

4 Nguồn số 04 Khu vực nghiền tro (phòng
điều khiển), máy phát điện 566221 1168829

5 Nguồn số 05 Khu vực phối trộn 566197 1168875

6 Nguồn số 06 Khu vực văn phòng chính 566197 1168875

7 Nguồn số 07 Khu vực văn phòng xưởng 566279 1168753

- Tiếng ồn, độ rung tuân theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độn rung,
cụ thể như sau:

 Tiếng ồn

Bảng 27. Bảng giá trị giới hạn của độ ồn.

Stt Từ 6h đến 21h
(dBA)

Từ 21h đến 6h
(dBA)

Tần suất quan
trắc định kỳ Ghi chú

1 70 55 -
Tất cả các điểm ngoài sát
hàng rào nhà máy
(khu vực thông thường)

 Độ rung

Bảng 28. Bảng giá trị giới hạn của độ rung.

Stt Từ 6h đến 21h
(dB)

Từ 21h đến 6h
(dB)

Tần suất quan
trắc định kỳ Ghi chú

1 70 60 -
Tất cả các điểm ngoài sát
hàng rào nhà máy
(khu vực thông thường)

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ
sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.
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4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại
(nếu có): Không có.

5. 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 có.



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn (nóng) - Cách nhiệt Canxi Silicat

Trang 61

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

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

Từ 2017 đến nay, Nhà máy vận hành ổn định, không có sự cố liên quan đến hệ thống
xử lý nước thải, các kết quả quan trắc định kỳ đều được nhà máy thực hiện theo đúng quy
định (3 tháng/lần). Tất cả các đợt quan trắc, chất lượng nước thải đều đạt quy chuẩn quy
định. Dưới đây là bảng thống kê kết quả quan trắc nước thải trong 02 năm gần nhất:
1.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2021:

Bảng 29. Tổng hợp thời gian, vị trí, thông số quan trắc định kỳ nước thải năm 2021.

Đợt Thời gian
quan trắc

Ký hiệu
mẫu

Vị trí quan
trắc

Thông số quan
trắc

Quy chuẩn kỹ
thuật môi trường
áp dụng để đánh
giá nguồn thải

1 26/02/2021 NT – Đ1

Tại hố ga
giám sát nước
thải sau xử lý

Lưu lượng, pH,
SS, BOD5, COD,
Amoni, Tổng
Nito, Tổng

Photpho, Sunfua,
Tổng Phenol,
Sắt, Tổng dầu
mỡ khoáng,
Coliform

QCVN 40:
2011/BNTNMT, cột

A (Kq=1,1 và
Kf=1,2)

2 Không thực
hiện lấy mẫu do
ảnh hưởng dịch
Covid – 193

4 19/11/2021 NT – Đ4

Bảng 30. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2021

STT Thông số đo Đơn vị Đợt
1

Đợt
2

Đợt
3 Đợt 4

QCVN
40:2011/BTNMT,
cột A, với Kq = 1,2

và Kf = 1,1.
1 pH - 8,1

Không
thực hiện
do dịch

bệnh Covid
– 19

7,7 6 – 9
2 BOD5 mg/l 9 6 39,6
3 COD mg/l 12 11 99
4 SS mg/l 15,2 22,8 66
5 Amoni mg/l 0.27 0.31 6,6
6 Tổng Nitơ mg/l <6 <6 26,4
7 Tổng phôtpho mg/l 0,11 <0,15 5,28
8 Sunfua mg/l KPH KPH 0,264
9 Sắt mg/l <0,09 <0,15 1,32
10 Phenol mg/l KPH KPH 0,132

11 Tổng dầu mỡ
khoáng mg/l KPH KPH 6,6

12 Coliform MPN/100ml KPH 79 3.000
13 Lưu lượng m3/h 12,0 13,2 -
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Ghi chú: KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện. Sunfua, (MDL = 0,05); Sắt, (MDL
= 0,04); Phenol, (MDL = 0,01); Tổng dầu mỡ khoáng, (MDL = 1); Coliform, (MDL = 3).
1.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2022:

Bảng 31. Tổng hợp thời gian, vị trí, thông số quan trắc định kỳ nước thải năm 2022.

Đợt Thời gian
quan trắc

Ký hiệu
mẫu Vị trí quan trắc Thông số quan

trắc

Quy chuẩn kỹ
thuật môi trường
áp dụng để đánh
giá nguồn thải

1 4/3/2022 JIC – NT1

Tại hố ga giám
sát nước thải sau

xử lý
(tọa độ (X; Y):
0576811;
1145546)

Lưu lượng, pH,
SS, BOD5,

COD, Amoni,
Tổng Nito,

Tổng Photpho,
Sunfua, Tổng
Phenol, Sắt,
Tổng dầu mỡ
khoáng,
Coliform

QCVN 40:
2011/BNTNMT, cột
A với Kq = 1,2 và

Kf = 1,1

2 26/7/2022 JIC – NT2

3 24/8/2022 JIC – NT3

4 31/10/2022 JIC – NT4

Bảng 32. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2022

STT Thông số đo Đơn vị Đợt
1

Đợt
2

Đợt
3

Đợt
4

QCVN
40:2011/BTNMT,
cột A, với Kq = 1,2

và Kf = 1,1.
1 pH - 7,5 7,90 8,03 7,57 6 – 9
2 BOD5 mg/l 8 10 8 6 39,6
3 COD mg/l 14 19 15 13 99
4 SS mg/l 19,5 16,8 14,3 19,5 66
5 Amoni mg/l 0,44 0,37 0,26 0,49 6,6
6 Tổng Nitơ mg/l <6 <6 <6 <6 26,4

7 Tổng
phôtpho mg/l <0,15 0,18 <0,15 <0,15 5,28

8 Sunfua mg/l KPH KPH KPH KPH 0,264
9 Sắt mg/l <0.09 KPH <0,14 KPH 1,32
10 Phenol mg/l KPH KPH KPH KPH 0,132

11 Tổng dầu mỡ
khoáng mg/l KPH KPH KPH KPH 6,6

12 Coliform MPN/100ml KPH KPH KPH KPH 3.000
13 Pb mg/l KPH KPH KPH KPH 0,1
14 Hg mg/l KPH KPH KPH KPH 0,005
15 As mg/l KPH KPH KPH KPH 0,05
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STT Thông số đo Đơn vị Đợt
1

Đợt
2

Đợt
3

Đợt
4

QCVN
40:2011/BTNMT,
cột A, với Kq = 1,2

và Kf = 1,1.
16 Cd mg/l KPH KPH KPH KPH 0,05

17 Lưu lượng m3/h 11,6 10,6 10,2 10,9 -

Ghi chú: KPH: Không phát hiện; MDL: giới hạn phát hiện. Sunfua, (MDL = 0,05); Sắt, (MDL =
0,04); Phenol, (MDL = 0,01); Tổng dầu mỡ khoáng, (MDL = 1); Coliform, (MDL = 3); Pb,
(MDL = 0,0017); Hg, (MDL = 0,00025); As, (MDL = 0,002); Cd, (MDL = 0,0005).

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

Từ 2017 đến nay, Nhà máy vận hành ổn định, không có sự cố liên quan đến hệ thống
xử lý khí thải của lò hơi, các kết quả quan trắc định kỳ đều được nhà máy thực hiện theo
đúng quy định (3 tháng/lần). Tất cả các đợt quan trắc, chất lượng khí thải đều đạt quy
chuẩn quy định. Dưới đây là bảng thống kê kết quả quan trắc khí thải trong 02 năm gần
nhất:
2.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải năm 2021:

Bảng 33.Tổng hợp thời gian, vị trí, thông số quan trắc định kỳ bụi, khí thải năm 2021.

Đợt Thời gian quan
trắc

Ký hiệu
mẫu

Vị trí quan
trắc

Thông số
quan trắc

Quy chuẩn kỹ thuật
môi trường áp dụng để
đánh giá nguồn thải

1 26/02/2021 JIC – KT1 Tại ống khói
của lò hơi

trước khi thải
ra môi trường
không khí

Bụi tổng,
CO, SO2,
NOx (tính
theo NO2),
Nhiệt độ, lưu
lượng

QCVN
19:2009/BTNMT, cột B,

Kp = 1, Kv = 12 Không thực hiện do
dịch bệnh Covid –

19

JIC – KT2

3 JIC – KT3

4 19/11/2021 JIC – KT4

Bảng 34. Kết quả quan trắc định kỳ bụi, khí thải năm 2021.
Vị trí đo

Đợt

Thông số đo

Ống khói sau hệ
thống xử lý khí
thải của lò hơi

Nhiệt độ Lưu
lượng Bụi tổng CO NO2 SO2

0C m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

1 67,5 6.455 40 330 28,2 <2,62
2

Không thực hiện do dịch bệnh Covid – 19
3
4 57,3 6.394 74,8 505 77,1 <2,62

QCVN

19:2009/BTNMT, cột B,

Kp = 1, Kv = 1

- - 200 1000 850 500
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2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải năm 2022:

Bảng 35. Tổng hợp thời gian, vị trí, thông số quan trắc định kỳ bụi, khí thải năm 2022.

Đợt Thời gian quan
trắc

Ký hiệu
mẫu

Vị trí quan
trắc

Thông số
quan trắc

Quy chuẩn kỹ thuật
môi trường áp dụng để
đánh giá nguồn thải

1 4/3/2022 JIC – KT1 Tại ống
khói của lò
hơi trước
khi thải ra
môi trường
không khí

Bụi, SO2,
NOx,CO,
lưu lượng

QCVN
19:2009/BTNMT, cột B

với Kp=1, Kv= 12 26/7/2022 JIC – KT2

3 24/8/2022 JIC – KT3

4 31/10/2022 JIC – KT4

Bảng 36. Kết quả quan trắc định kỳ bụi, khí thải năm 2022.
Vị trí đo

Đợt

Thông số đo

Ống khói sau hệ
thống xử lý khí
thải của lò hơi

Nhiệt độ Lưu
lượng

Bụi
tổng CO NOx SO2

0C m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

1 59,3 6.609 69,5 571 103 <2,62
2 61,3 7.054 80,6 535 94 <2,62
3 60,2 5.898 67,4 336 103 34,1
4 64,9 5.370 76,4 404 135 28,8

QCVN 19:2009/BTNMT,

cột B, Kp = 1, Kv = 1
- - 200 1000 850 500

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp dụng đối với
cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định): Không có
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Chương VI:CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

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

Không thực hiện.

Lý do: Nhà máy đang hoạt động và đã được cấp giấy phép môi trường thành phần
(bao gồm Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Giấy xác nhận hoàn thành các công
trình bảo vệ môi trường).

(Căn cứ pháp lý theo Mục h8 - Khoản 1 - Điều 31 - Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày
10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường)

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

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

(1) Quan trắc nước thải định kỳ:

- Số điểm thu mẫu: 01 điểm (sau xử lý)

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga trước khi thải ra sông Vàm Nao.

Tọa độ (hệ tọa độ VN-2000 _ Kinh tuyến 104045’; múi chiếu 30):

X = 0566348 Y = 1168625

- Thông số giám sát: pH, BOD, COD, TSS, Sắt, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng,

Sunfua, Amoni, Tổng Nito, Tổng Phốt pho, Coliform.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần.

- Thiết bị thu mẫu: Thiết bị tiêu chuẩn.

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp -

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, với Kq = 1,2 và Kf = 1,1.

(2) Quan trắc khí thải định kỳ:

- Số điểm thu mẫu: 1 điểm (tại 01 ống khói của lò hơi)

- Vị trí giám sát: ống khói sau hệ thống xử lý khí thải của lò hơi (lúc máy hoạt động).

Tọa độ (hệ tọa độ VN-2000 _ Kinh tuyến 104045’; múi chiếu 30):

X= 0566230; Y= 1168780
- Thông số giám sát: nhiệt độ, lưu lượng, bụi, CO, NO2, SO2

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần

8 Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm: (h) Công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng không có thay đổi so với
giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường đã cấp.
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- Thiết bị thu mẫu: Thiết bị tiêu chuẩn

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với

bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1.

(2) Giám sát tổng lượng chất thải rắn, CTNH

- Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa chất thải.

- Tần suất: thường xuyên, liên tục.

- Giám sát khối lượng, công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận chuyển, xử lý
chất thải rắn, CTNH, chứng từ giao nhận chất thải.

- Quy chuẩn áp dụng: theo quy định tại Nghị định 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 Tài nguyên và Môi trường.

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

Không thực hiện.

- Quan trắc nước thải: Không thuộc đối tượng phải thực hiện.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Không thuộc đối tượng phải thực hiện.

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:
Không có.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Kinh phí phục vụ cho hoạt động quan trắc, giám sát môi trường:
Kinh phí phục vụ cho hoạt động quan trắc, giám sát môi trường định kỳ hàng năm

dự kiến như sau:
Bảng 37. Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện quan trắc môi trường trong 1 năm

Stt Hạng mục Kinh phí (đồng/năm)

1 Giám sát nước thải (4 lần/năm) 20.000.000

2 Giám sát khí thải (4 lần/năm) 25.000.000

Tổng cộng 45.000.000

 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm:
Chủ cơ sở lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan nhà nước

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (theo điều Điều 119 của Luật bảo vệ Môi
trường) chi tiết bao gồm:

i) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (theo Mẫu số 05.A Phụ lục
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VI thông tư số Thông tư 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường). Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo
cáo;

ii) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền.
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Chương VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Từ khi hoạt động đến hiện tại, Nhà máy không vi phạm liên quan đến lĩnh vực môi
trường nói chung. Trong 3 năm vừa qua (2020, 2021 và 2022), Nhà máy hoạt động theo
quy định và không tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra về môi trường tại cơ sở.
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Chương VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JIC VIỆT NAM cam kết về tính chính
xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JIC VIỆT NAM cam kết việc xử lý chất
thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ
môi trường khác có liên quan.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự
cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động và xử lý ô nhiễm môi trường trong
giai đoạn vận hành đáp ứng quy chuẩn hiện hành.

Chất lượng môi trường không khí trong môi trường làm việc đạt giới hạn cho phép
của Bộ Y tế theo QCVN 24:2016/BYT, QCVN 25:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT,
QCVN 27:2016/BYT, Quyết định 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002.

Khí thải tại nguồn đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv=1.

Nước thải đảm bảo đạt yêu cầu quy định của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với
Kq = 1,2 và Kf = 1,1 trước thoát ra sông Vàm Cỏ Tây. Quản lý, vận hành HTXLNT bảo
đảm các yêu cầu theo đúng quy định tại Điều 87 của Luật Bảo vệ Môi trường.

Thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Điều 35
Thông tư 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, ký hợp đồng với đơn vị có
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định. Thực hiện trách nhiệm
của chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tuân thủ việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải rắn công nghiệp thông
thường theo quy định tại Điều 58, Điều 65 và Điều 66 của Nghị định 08/2022/NĐ – CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường và Điều 26, Điều 33 của 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.

Tuân thủ việc quản lý tiếng ồn, độ rung theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) và các quy
chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh
môi trường trong quá trình vận hành. Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số
08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
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Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng
các quy định của pháp luật Việt Nam khi xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình
hoạt động của cơ sở; Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường sau khi dự án kết thúc vận hành.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO

PHẦN PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO

PHỤ LỤC 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

2

Phụ lục 1.1. Hồ sơ pháp lý của Chủ cơ sở:
1. Giấy phép kinh doanh.
2. Giấy chứng nhận đầu tư.
3. Giấy tờ về đất đai.

3

Phụ lục 1.2. Giấy phép liên quan của Cơ sở:
4. Giấy phép xây dựng.
5. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
6. Giấy phép hoạt động bến cảng nội địa

4

Phụ lục 1.3. Hồ sơ pháp lý môi trường của Cơ sở:
7. Quyết định phê duyệt ĐTM.
Giấy phép môi trường thành phần:
8. Giấy Xác nhận hoàn thành CT bảo vệ môi trường (02 Giấy XN).
9. Giấy phép xả nước thải (01 Giấy còn hạn xả thải).

5

Phụ lục 1.4. Hồ sơ liên quan nhu cầu điện, nước, nước thải:
10. Hóa đơn Điện,
11. Hóa đơn Nước
12. Sổ theo dõi lưu lượng xả thải

6
Phụ lục 1.5: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ

1. Quan trắc định kỳ nguồn thải (02 NĂM - 2021 và 2022)
2. Quan trắc môi trường lao động (02 NĂM - 2021 và 2022)

PHỤ LỤC 2: HỒ SƠ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

7

Phụ lục 2.1. BẢN VẼ MẶT BẰNG:
1. Bản vẽ họa đồ vị trí dự án (Bản vẽ số JIC-ARC-MA-000)
2. BVHC mặt bằng tổng thể trệt (Bản vẽ số JIC-ARC-MA-001; bao gồm

Mặt bằng của Nhà máy và Cầu tàu).
3. BVHC mặt bằng thoát nước mưa (Bản vẽ số JIC-ARC-MA-003)
4. BVHC mặt bằng thoát nước sinh hoạt (Bản vẽ số JIC-ARC-MA-004)
5. BVHC mặt bằng thoát nước sản xuất (Bản vẽ số JIC-ARC-MA-005;

bao gồm mặt bằng bể sự cố)
6. BVHC mặt bằng thoát nước tổng thể (Bản vẽ số JIC-ARC-MA-006)
7. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường.

8
Phụ lục 2.2. Hồ sơ liên quan đến Hệ thống xử lý nước thải

1. BVHC mặt bằng Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
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2. BVHC mặt bằng Bể tự hoại
3. Hồ sơ thiết bị liên quan đến HTXLNT sản xuấtm Giấy CN hiệu

chuẩn đồng hồ đo lưu lượng nước thải (hiệu lực đến 11/01/2024)

9

Phụ lục 2.3. Hồ sơ liên quan LÒ HƠI
1. Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
2. Bản vẽ thiết bị xử lý khí thải lò hơi.
3. BVHC bể xử lý nước thải lò hơi.
4. Hồ sơ thiết bị lò hơi, Giấy CN kiểm định Lò hơi (hiệu lực đến

2/5/2023)

10
PHỤ LỤC 3. BẢN SAO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Báo cáo được đóng thành cuốn đính kèm ngoài báo cáo)

11
PHỤ LỤC 4. BẢN SAO KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HẠNG MỤC CẢNG
THỦY NỘI ĐỊA CỦA NHÀ MÁY.

(Báo cáo được đóng thành cuốn đính kèm ngoài báo cáo)

.
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