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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc 

- Tên chủ cơ sở: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc 

- Địa chỉ văn phòng: đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Nguyễn Thị Hồng Thái – Chức 

vụ: Chủ doanh nghiệp. 

- Điện thoại: 0972554739  

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 52K8002302 đăng ký lần đầu ngày 

10 tháng 08 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25 tháng 08 năm 2015. 

- Mã số thuế: 52K8002302 

2. Tên cơ sở:  

 Nhà xưởng sản xuất giấy Thanh Trúc 

- Địa điểm cơ sở: Đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

- Loại hình hoạt động của cơ sở: sản xuất giấy. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường: 

+ Giấy phép xây dựng số 127/GPXD-UBND ngày 26/08/2015 của Ủy ban nhân 

dân huyện Thoại Sơn. 

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

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 612/XN-STNMT 

ngày 31/03/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 132/GP-STNMT ngày 21 tháng 

10 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

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

công):  

+ Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 3.000.000 đồng (Ba tỷ đồng), quy mô tương 

đương với dự án Nhóm C theo quy định tại Mục III Phần C (khoản 4 mục IV phần A) 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công (tổng mức đầu tư dưới 

60 tỷ đồng) 
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+ Công suất của cơ sở là 1.500 tấn thành phẩm/năm. Cơ sở thuộc nhóm II theo 

quy định tại số thứ tự 3 Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất nhỏ quy định tại cột 

5 Phụ lục II và có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 điều 25 ban 

hành kèm theo Nghị định này (số thứ tự 3, cột 5, Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

Căn cứ khoản 2 Điều 39 và điểm c khoản 3 Điều 41 của Luật bảo vệ môi 

trường: cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh An Giang. 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

Công suất thiết kế: 2 dây chuyền sản xuất và gia công giấy với công suất 1.500 

tấn thành phẩm/năm. 

Công suất hoạt động của mỗi dây chuyền: 2,5 tấn thành phẩm/ngày. 

Thời gian hoạt động: 300 ngày/năm, 8 giờ/ngày. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

Quy trình sản xuất giấy tại dự án như sau: 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất giấy 

* Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu (giấy đã qua sử dụng) sẽ được đưa đến máy nghiền thủy lực. Ở 

đây, nước sẽ được bơm vào làm mềm giấy và có hệ thống cánh cắt làm nhiệm vụ 

khuấy trộn và đánh tơi giấy nguyên liệu. Trong quá trình này, hóa chất H2O2 sẽ được 

châm vào để loại bỏ các vết mực trong giấy. Giấy sau khi đã được cắt và khử mực sẽ 

được cô đặc lại bằng máng nghiêng có khoan lỗ thoát nước. Giấy sau khi được cô đặc 

Nguyên liệu 

Máy nghiền thủy lực 

Cô đặc 

Nghiền đĩa 

Bể chứa bột giấy 

Bể pha loãng 

Bể điều tiết 

Thùng chứa bột 

Máy xeo giấy 

Máy sang cuộn 

Đóng gói thành phẩm 

H2O2 Tiếng ồn 

Nước thải 

Hóa chất 

tăng trắng 
Tiếng ồn 

Nước 

Tiếng ồn 

Nước thải 

Tiếng ồn 

Thiết bị hút chân 

không, ép giấy 

Sấy Nhiệt từ lò hơi 
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sẽ tiếp tục đưa đến máy nghiền đĩa, tại đây giấy sẽ được nghiền nhuyễn hơn và sử 

dụng hóa chất để tăng trắng (chất tăng trắng quang học dạng bột STAR-2B) giấy sau 

đó bơm qua bể chứa bột giấy sau khi nghiền. 

Từ bể chứa, bột giấy được bơm qua bể pha loãng. Tại đây, nước sẽ được bơm 

vào để pha loãng bột giấy tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết giấy ở công đoạn 

phía sau. 

Bột giấy sau khi được pha loãng sẽ được bơm qua bể điều tiết. Nhiệm vụ của bể 

điều tiết là phân bổ lượng bột giấy phù hợp (quy định độ mỏng hoặc dày của giấy 

thành phẩm) trước khi đưa bột vào công đoạn xeo giấy. 

Bột giấy sẽ được phun đều trên phên băng tải, sau đó được đem sấy, vừa sấy 

vừa ép cho có độ mỏng theo yêu cầu. Tiếp đó đưa qua hệ thống hút chân không để làm 

khô giấy. 

Giấy sau sấy sẽ được cuộn thành cuộn lớn. Khi vừa đủ cuộn giấy sẽ mang đến 

máy sang cuộn, cắt cuộn và đóng gói thủ công thành phẩm. 

* Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Bảng 1.1. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

STT Tên thiết bị Nơi sản xuất Số lượng Hiện trạng 

1 Máy xeo giấy Trung Quốc 3 máy 80% 

2 Máy sang cuộn Trung Quốc 3 máy 80% 

3 Máy nghiền Trung Quốc 2 máy 80% 

4 Lò hơi 6 tấn/giờ Trung Quốc 1 lò 90% 

5 Ô tô tải 3,5 tấn Hàn Quốc 2 xe 70% 

6 Ô tô tải 1,2 tấn Trung Quốc 2 xe 70% 

7 Đường ống kỹ thuật 
Trung quốc – Đài 

Loan – Việt Nam 
1 bộ 90% 

 (Nguồn: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc, 2022) 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Sản phẩm của cơ sở là giấy với công suất 1.500 tấn sản phẩm/năm. 

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

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

của cơ sở:  

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, phế liệu 

Giấy phế liệu với khối lượng khoảng 4 tấn/ngày, 120 tấn/tháng, 1.140 tấn/năm, 

thu mua từ các cơ sở bán phế liệu trên địa bàn 
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4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Củi trấu/củi gỗ sử dụng cho quá trình vận hành lò hơi khoảng 3,5 tấn/ngày. 

4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất tại cơ sở như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu hóa chất tại cơ sở 

STT Tên hóa chất 
Tên thương 

mại 

Công thức 

hóa học 

Lượng dùng 

Theo 

ngày 

Theo 

tháng 

Theo 

năm 

1 Oxy già Hidro peroxit H2O2 12 lít 312 lít 3.744 lít 

2 
Chất tăng 

trắng 

Chất tăng trắng 

quang học dạng 

bột STAR-2B 

- 2,5kg 65kg 780kg 

3 Xút 
Sodium 

Hidroxide 
NaOH 3kg 78kg 936kg 

4 PAC   0,06kg 1,56kg 18,72kg 

5 Polymer   0,06kg 1,56kg 18,72kg 

(Nguồn: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc, 2022) 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nước cấp sinh hoạt:  

Nguồn nước cấp sinh hoạt, quá trình vận hành lò hơi, xử lý khí thải lò hơi lấy từ 

hệ thống cấp nước của Xí nghiệp điện nước huyện Thoại Sơn. 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại cơ sở khoảng 500m3/tháng. 

- Nước cấp sản xuất: 

Nguồn nước cấp cho sản xuất được lấy từ kênh E với nhu cầu sử dụng khoảng 

50m3/ngày. 

4.5. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện lấy từ lưới điện quốc gia với mục đích phục vụ cho hoạt động kinh 

doanh trung bình khoảng 130.000kwh/tháng. 

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

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

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

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu. 
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6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

6.1. Vị trí của cơ sở 

Cơ sở tọa lạc tại đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tứ cận tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc: giáp đất ruộng, vườn tạp và phần đường nội bộ dẫn từ đường Thoại 

Ngọc Hầu 

- Phía Tây giáp kênh E 

- Phía Đông giáp đất ruộng và đất vườn tạp 

- Phía Nam giáp kênh E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ vị trí dự án 

Tọa độ tứ cận (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104045 múi chiếu 30) của khu 

đất được thể hiện qua bảng 1.3 dưới đây: 
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Bảng 1.3. Tọa độ địa lý các điểm góc của dự án 

STT TÊN ĐIỂM X Y 

1 M1 1133865 0556247 

2 M2 1133871 0556214 

3 M3 1133843 0556257 

4 M4 1133849 0556233 

6.2. Các hạng mục công trình của cơ sở: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ % 

I Các hạng mục công trình chính   

1 Nhà xưởng chính 944 4,08 

2 Khu vực máy xeo giấy 700 3,03 

3 Khu vực sang cuộn, thành phẩm 928,6 4,02 

4 Lò hơi 530 2,29 

5 Cụm bể lắng bột 144 0,62 

II Các hạng mục công trình phụ trợ   

1 Nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân 300 1,29 

2 Khu vực vệ sinh công nhân 6 0,03 

3 Trạm biến áp 6 0,03 

4 Nhà bảo vệ 9 0,04 

5 Đường nội bộ 1.140 4,93 

6 
Đất khác (đất ruộng, đất vườn, ao tự 

nhiên,…) 
18.067,4 78,18 

III 
Các hạng mục công trình xử lý 

chất thải và bảo vệ môi trường 
  

1 Khu vực xử lý nước thải 280 1,21 

2 Kho CTNH 6 0,03 

3 Khu vực chứa phế liệu 50 0,22 

Tổng 23.111 100 

(Nguồn: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc, 2022) 
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* Mô tả các hạng mục công trình: 

- Nhà xưởng chính: diện tích 944m2, dạng nhà xưởng công nghiệp, kết cấu 

móng, đà bê tông cốt thép, khung cột thép, vách xây gạch dày 100mm cao 2m, phía 

trên là vách tole, nền nhà xưởng được bê tông hóa, mái lợp tole. 

- Khu vực máy xeo: diện tích 700m2, được bố trí nằm phía sau nhà xưởng, nền 

láng xi măng, cột thép, mái lợp tole 

- Khu vực sang cuộn: diện tích 928,6m2, khu vực sang cuộn nằm gần bên nhà 

xưởng, nền láng xi măng, cột thép, mái lợp tole. 

- Khu vực lò hơi: diện tích 530m2, nằm ở phía cuối công trình với diện tích 

60m2, nền láng xi măng, cột thép, mái lợp tole 

- Cụm bể lắng bột: diện tích 144m2, kết cấu bê tông cốt thép, nền và vách bể 

BTCT dày 200mm. 

- Nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân: diện tích 300m2, kết cấu bê tông cốt 

thép, nền lót gạch ceramic nhám 250x250mm, vách tường, mái tole 

- Khu vệ sinh công nhân: diện tích 6m2, vách xây gạch dày 100mm, nền lót 

gạch ceramic nhám 250x250mm, mái lợp tole. 

- Nhà bảo vệ: diện tích 9m2, vách xây gạch dày 100mm, nền lót gạch ceramic 

nhám 250x250mm, mái lợp tole 

- Trạm biến áp: nguồn điện cung cấp cho khu vực được đấu nối trực tiếp vào 

đường dây trung thế 15KV có sẵn trong khu vực. Từ đường dây 15KV nối với mạng 

lưới điện nội bộ và thông qua một trạm hạ thế 100KVA. 

- Đường nội bộ: Bố trí hệ thống đường nội bộ để tập kết nguyên liệu, thành 

phẩm, kết cấu như sau: 

+ Nền cát san lấp lu lèn chặt dày 500, đạt độ nén E=350daN/cm2 

+ Nền đường nội bộ là lớp bê tông đá 1x2 mac 200 dày 100. Cốt thép sử dụng 

sắt Φ6, a=200. 

- Hệ thống xử lý nước thải: kết cấu bê tông cốt thép, nền và vách bể BTCT dày 

200mm. 

- Kho CTNH: nền láng xi măng, vách và mái tole. 

- Kho chứa phế liệu: nền láng xi măng, vách và mái tole 
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Chương II 

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

MÔI TRƯỜNG 

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

tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Do hiện tại chưa có quy hoạch bảo vệ môi truờng quốc gia, quy hoạch bảo vệ 

môi trường và phân vùng môi truờng trên địa bàn tỉnh An Giang nên trong báo cáo 

không đánh giá sự phù hợp này. 

- Về sư ̣phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hôị: cơ sở hoàn 

toàn phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến 

năm 2020 theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 27/06/2012 của Thủ tướng chính 

phủ; phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Thoại Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1272/QĐ-

UBND ngày 26/04/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

- Về sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất: cơ sở hoàn toàn phù hợp với Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo Quyết định số 

3262/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

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

Do nguồn nước mặt tại khu vực dự án chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đánh giá khả năng chịu tải và công bố nên trong báo báo không đánh giá sự phù 

hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường. 

Tuy nhiên, cơ sở đã lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của cơ sở sản 

xuất giấy Thanh Trúc và đã được cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

132/GP-STNMT ngày 21/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

An Giang. 

Tại thời điểm lập Giấy phép môi trường, lượng nước xả thải khoảng 50m3/ngày, 

thấp hơn thời điểm cấp giấy phép xả thải (75m3/ngày). Do đó khả năng chịu tải của 

môi trường của cơ sở không thay đổi. 
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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: 

- Cơ sở đã xây dựng hệ thống gom nước mưa trên mái nhà bằng ống PVC Ø 

200mm, sau đó chảy vào hệ thống mương hở bằng BTCT rộng 500mm qua các hố ga 

lắng cặn trước khi chảy ra kênh E. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt: 

+ Kết cấu: BTCT 

+ Kích thước: rộng 500mm 

+ Chiều dài: 42m 

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa như sau: 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát mưa của cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

* Công trình thu gom nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước cấp sinh hoạt cho công nhân viên tại cơ sở khoảng 3m3/ngày, theo QCVN 

01:2021/BXD lượng nước thải chiếm 100% nước cấp, do đó lượng nước thải sinh hoạt 

khoảng 3m3/ngày. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh được xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn, nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

- Nước thải sản xuất: 

+ Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ khu vực máy xeo giấy theo hệ thống 

ống nhựa PVC Ø 90mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Nước thải từ bể lắng của hệ thống xử lý khí thải lò hơi được bơm về bể gom 

của hệ thống xử lý nước thải. 

Theo thực tế hoạt động trong thời gian qua lượng nước thải sản xuất phát sinh 

từ máy xeo và hệ thống xử lý khí thải lò hơi khoảng 50 m3/ngày. 

Nước mưa chảy tràn 
Cống thu gom, thoát 

nước mưa tại cơ sở 
Kênh E 
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Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình thu gom, thoát nước thải: 

 Kết cấu: ống nhựa PVC 

 Kích thước, chiều dài: Ø 114mm dài 160m, Ø90mm dài 60m 

- Công trình thoát nước thải: nước thải sau xử lý chảy ra kênh E bằng đường 

ống nhựa PVC Ø 90mm dài 20m. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: 

+ Vị trí xả thải: đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

+ Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN2000 kinh tuyến trục 104045, múi chiếu 30): 

X=1133883; Y= 0556213 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: liên tục. 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải 

1.3. Xử lý nước thải: 

* Công trình xử lý sơ bộ 

Cơ sở thu gom nước thải sinh hoạt và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn thể 

tích 4,51m3 trước khi đấu nối dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Số lượng bể tự hoại: 01 bể 

Kích thước: LxBxH = 1,8m x 1,92m x 1,3m 

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải khu vực 

máy xeo 

Bể tự hoại 

Cống dẫn nước thải Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung 

Kênh E Nước thải từ hệ 

thống xử lý khí thải 

lò hơi 
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Hình 3.3. Sơ đồ mặt bằng và mặt cắt của bể tự hoại 3 ngăn 

* Thuyết minh cơ chế hoạt động của bể tự hoại: 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 03 ngăn, nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về 

bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách chất 

rắn ra khỏi nước thải. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ở 

ngăn này, cặn lắng xuống đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các chất 

hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ sinh khối cũng 

như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải.  

Trong bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong 

quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

* Công trình xử lý nước thải tập trung 

Máy xeo gồm phần đầu lô sấy để cho ra thành phẩm (phôi giấy), phần giữa là 

thùng bột gắn liền với lô lưới để vớt bột lên lô sấy. Sau khi vớt bột, phần nước còn lại 

sẽ chảy ra phần đuôi máy được đào sâu 1,2m và xây vách lên để không cho nước chảy 

ra ngoài. Tại đây dùng bơm để bơm lên bể chứa đặt trên cao khoảng 5m, bể có thể tích 

25m3. Sau đó phần nước này dùng lại để pha bột với đánh thủy lực (vì giấy trước khi 

đánh thủy lực khô nên cần phải sử dụng nước). Cách làm này sẽ hạn chế lượng nước 

thải.  

Do đó tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn cô đặc và xeo giấy, 

từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi theo thực tế khoảng 50m3/ngày, lượng nước thải sinh 

hoạt sau bể tự hoại khoảng 3 m3/ngày, tổng lượng nước thải khoảng 53m3/ngày được 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70m3/ngày. 
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Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải như sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Quy trình xử lý nước thải tại cơ sở 

Bùn hoàn lưu 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Bùn 

Bùn 

Bùn dư 

Nước thải sản xuất 

Hố thu 

Bể lắng 1 

Bể điều hòa 

Bể phản ứng 

Nước thải đạt QCVN 12-

MT:2015/BTNMT (cột A) 

Nguồn tiếp nhận kênh E 

Bể lắng 2 

Bể trung gian 

Bể UASB 

Bể Aerotank 

Bể lắng 3 

Bể khử trùng 

Nước thải sinh hoạt  

sau bể tự hoại 
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* Thuyết minh quy trình 

- Bể lắng 1 

Tất cả nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất được tập trung dẫn về bể lắng 1, 

tại đây các tạp chất và bột giấy được lắng tự nhiên bằng trọng lực. Lượng bột giấy này 

được bơm về bể chứa bột giấy nhằm mục đích tái chế, sản xuất loại giấy cấp thấp. 

- Hố thu 

Nước thải sản xuất sau lắng cùng với nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại chảy 

vào hố thu để bơm lên bể điều hòa 

- Bể điều hòa 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau, đặc biệt 

là cụm bể sinh học giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với nước thải trong điều kiện 

ổn định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bên cạnh đó, Bể điều hòa lưu lượng 

và nồng độ cũng như chế độ hoạt động của các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí 

được duy trì một cách ổn định. Bể điều hòa được máy thổi khí cấp khí liên tục ngăn 

chặn việc lắng cặn có thể gây phân hủy phát sinh mùi hôi trong quá trình vận hành. Từ 

Bể điều hòa, nước thải được bơm chìm bơm điều hòa qua bể phản ứng. 

- Bể phản ứng + Bể lắng 2 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm qua bể phản ứng, tại đây hóa chất keo tụ 

PAC và Polymer được châm vào, tại đây nước thải được kết bông. Nước thải sau đó 

chảy qua bể lắng 2, tại đây nước thải kết bông lắng xuống đáy bể. Bùn ở đáy bể được 

xả về bể chứa bùn. Nước trong bể lắng 2 chảy qua bể chứa trung gian. 

- Bể chứa trung gian 

Tập trung nước thải để bơm qua bể UASB 

- Bể UASB 

Tại đây nước thải được nạp vào bể từ đáy bể, nó đi xuyên qua lớp thảm bùn rồi 

đi lên trên và ra ngoài. Các chất rắn trong nước thải sẽ được tách ra bởi thiết bị tách 

chất khí và chất rắn trong bể, chất rắn sẽ rơi trở lại lớp thảm bùn. 

- Bể Aerotank 

Công trình xử lý sinh học tiếp theo là Bể sinh học hiếu khí kết hợp nitrate hóa. 

Mục đích của bể này là (1) giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi 

sinh tự dưỡng hiếu khí; (2) thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrate 

cho hệ thống thiếu khí phía trước thông qua nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và 

Nitrobacter. Máy thổi khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm 
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vi sinh vật hiếu khí này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật tự dưỡng hiếu khí, 

trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu 

cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai 

đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2                    CO2 + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                             Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - 

H 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2                                       5CO2 + 2H2O + NH3  H 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxi hóa các chất hữu cơ 

trong nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và 

nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi 

chất của chúng.  

Đây là giai đoạn mang tính ưu tiên hơn so với giai đoạn nitrate hóa của nhóm vi 

sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được 

ưu tiên xảy ra trước bởi nhóm vi sinh vật tự dưỡng. Tuy nhiên lượng chất hữu cơ 

không phải được xử lý triệt để mà còn một lượng dư cho nhóm vi sinh nitrate hóa sử 

dụng để chuyển hóa nitrate. Dưới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình 

nitrate hóa xảy ra theo các phương trình phản ứng sau đây: 

Nitrosomonas: 

NH3 + 3/2O2→ NO2
- + H+ + H2O + sinh khối 

Nitrobacter: 

NO2
- + ½O2 → NO3

- + sinh khối 

Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng kết hợp 

nitrate hóa, quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện 

sục khí liên tục. Việc sục khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy một 

cách liên tục và duy trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng.  

Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi Bể sinh học hiếu khí không được nhỏ 

hơn 2 mg/L. Tốc độ sử dụng oxy hòa tan trong Bể sinh học hiếu khí phụ thuộc vào: 

 

 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 
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- Tỷ số giữa lượng thức ăn (chất hữu cơ có 

trong nước thải) và lượng vi sinh vật: tỷ lệ F/M; 

- Nhiệt độ; 

- Tốc độ sinh trưởng và hoạt độ sinh lý của vi 

sinh vật; 

- pH và độ kiềm. 

- Nồng độ sản phẩm độc tích tụ 

trong quá trình trao đổi chất; 

- Lượng các chất cấu tạo tế bào;   

- Hàm lượng oxy hòa tan; 

- NH4
+ và NO2

-; 

- BOD5/TKN; 

Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần 

phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân 

hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào 

mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3
-, SO4

2-,… 

Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm 

Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, Flacobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, 

Mycobacterium, và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm 

vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, 

Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại. 

Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải đưa 

vào hệ thống cần có hàm lượng SS không vượt quá 150 mg/L, hàm lượng sản phẩm 

dầu mỡ không quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5, nhiệt độ 60C < t0C < 370C.  

- Bể lắng 3 

Nước thải sau khi ra khỏi Bể sinh học hiếu khí sẽ chảy tràn qua Bể lắng 3.  

Bùn được giữ lại ở đáy bể lắng, một phần được tuần hoàn lại bể aerotank, môt 

phần được đưa đến bể chứa bùn. Nước thải sau đó chảy qua bể khử trùng. 

- Bể khử trùng 

Nước thải sau khi lắng được chảy về bể khử trùng để thực hiện công đoạn xử lý 

sau cùng. 

Đây là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với chlorine. Chlorine được định 

lượng vào nước thải với liều lượng sử dụng cho 1m3 nước thải là 10g/m3. Thời gian 

tiếp xúc của chlorine với nước thải khoảng 15-30 phút, hiệu quả tiêu diệt coliform đạt 

99,9% 

Nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 12-MT:2015/BTNMT (cột A, Kq=1, 

Kf=1,2) xả nguồn tiếp nhận là kênh E. 

- Bể chứa bùn 

Bùn dư ở các bể lắng được đưa về bể chứa bùn, trong điều kiện yếm khí các 

chất hữu cơ bị phân hủy theo hai giai đoạn: 
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+ Giai đoạn 1: quá trình lên men acid, theo đó các hydratcacbon, protein,…bị 

phân hủy tạo thành các acid béo, cồn, hydro, acid amin, H2S,… 

+ Giai đoạn 2: quá trình lên men kiềm, các sản phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục bị 

phân hủy tạo thành metan, khí cacbonic,… 

Phần bùn sau đó được đưa qua máy ép bùn, cơ sở đã trang bị 01 máy ép bùn 

của Trung Quốc sản xuất với công suất 100 kg/giờ, sử dụng mô tơ công suất 0,55 KW 

để ép bùn. Bùn sau khi được tách nước bằng máy ép bùn sẽ được sử dụng làm nhiên 

liệu đốt lò hơi, phần nước tách ra từ bùn được đưa trở lại để tiếp tục xử lý. 

* Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Kích thước (m) Số lượng bể 

1 Bể lắng 1 DxH = 2,2mx4,5m 1 

2 Hố thu DxRxH=12,2mx12,2mx1,5m 1 

3 Bể điều hòa DxRxH=9mx5,2mx2m 1 

4 Bể phản ứng DxH=2,8mx2m 1 

5 Bể lắng 2 DxH = 2,2mx4,5m 1 

6 Bể trung gian DxRxH=7,2mx2,5mx2,0m 1 

7 Bể UASB DxH=2,2mx4,5m 2 

8 Bể sinh học DxRxH=10mx4,6mx2m 1 

9 Bể lắng 3 DxH = 2,2mx4,5m 1 

10 Bể khử trùng DxRxH=7,2mx2,5mx2m 1 

11 Bể chứa bùn DxRxH=7,2mx2,5mx2,2m  

* Danh mục máy móc thiết bị 

- Máy bơm nước: 2 cái 

- Máy bơm nước thải: 10 cái 

- Máy thổi khí: 03 cái 

- Đĩa phân phối khí: 102 cái 

- Phao mực nước: 05 cái 

- Bơm định lượng: 04 cái 

- Bồn hóa chất: 04 cái 1.000 lít 
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* Nhu cầu sử dụng hóa chất 

- PAC: 0,5kg/ngày 

- Polymer: 0,5kg/ngày 

- Chlorine: 0,35 kg/ngày 

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

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

Khí thải phát sinh khi vận hành lò hơi trong thiết bị, ống dẫn kín từ nơi phát 

sinh (buồng đốt) đến hệ thống xử lý khí thải. 

* Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt: 

Quy trình xử lý khí thải lò hơi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Quy trình xử lý khí thải lò hơi tại cơ sở 

* Thuyết minh quy trình 

Khí thải sẽ được dẫn theo ống đường kính 300mm qua 01 cyclon lắng bụi khô 

(đường kính cyclon là 0,5m cao 1,5m), một phần bụi sẽ được lắng xuống đáy cyclon 

và sẽ được thu gom hàng ngày vào bao chứa để bán cho các đơn vị có nhu cầu. Dòng 

khí thải sau khi qua cyclon lắng sẽ được dẫn sục thẳng vào bể lắng bụi khói (bể có 

dung tích 3m3), ở giữa có 01 vách ngăn để tạo đường đi dạng ziczac cho dòng khí tiếp 

xúc với nước trong bể lắng. Sau khi dòng khí thải qua vách ngăn thứ 2 thì có hệ thống 

Quạt hút 

Khói thải lò hơi  

(theo ống dẫn) 

 

 

Cyclon lắng bụi khô 

Bể lắng bụi 

Ống khói 

Bể Chứa 

San lấp mặt bằng  

tại cơ sở 

 Hệ thống xử lý 

nước thải 

 

Nước 

Bụi sau lắng 

Khí thải đạt cột B – QCVN 

19:2009/BTNMT (Kp=1; Kv=1) 
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phun sương nước để dập bụi và cũng để giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. 

Nước thải từ bể lắng bụi định kỳ sẽ được bơm về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1; Kv=1) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: cơ sở không thuộc 

đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục. 

* Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác: 

Bụi trong quá trình nhập nguyên liệu 

Nguyên liệu nhập về cơ sở bao gồm các loại giấy đã qua sử dụng từ các văn 

phòng nên bụi trong quá trình tập kết không đáng kể. Cơ sở đã bố trí khu vực chứa 

nguyên liệu riêng biệt với khu vực sản xuất, tạo không gian thông thoáng, dễ dàng cho 

khâu nhập nguyên liệu. 

Để giảm thiểu bụi tại khu vực tập kết nguyên liệu và trên tuyến đường vận 

chuyển vào dây chuyền sản xuất, cơ sở đã bê tông hóa nền các khu vực tập kết và 

đường giao thông nội bộ. Thường xuyên cử công nhân vệ sinh quét dọn, vệ sinh nền 

nhà xưởng. Đồng thời thiết kế thông gió tự nhiên trong khu vực sản xuất, tạo môi 

trường làm việc thoải mái cho công nhân và giảm thiểu tác động của bụi. 

Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm 

- Phương tiện vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm được kiểm tra và bảo 

dưỡng định kỳ, hạn chế khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động. 

- Các loại máy móc, thiết bị như máy xeo giấy, sang cuộn được bố trí hoạt động 

luân phiên với một máy dự phòng, tránh hiện tượng quá tải, gây hư hỏng máy móc, rò 

rỉ khí thải. 

- Thiết kế thông gió tự nhiên cho nhà xưởng tạo điều kiện cho dòng không khí 

luân chuyển tự nhiên dễ dàng từ trong ra ngoài và ngược lại. 

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

* Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhân viên 

bao gồm thực phẩm thừa, túi nylon, chai nhựa, giấy, vỏ đồ hộp,… khoảng 10kg/ngày. 

Chủ cơ sở đã bố trí 02 thùng rác 120 lít trong khu vực sản xuất và gia công để thu gom 

lượng rác thải của cán bộ công nhân viên làm việc trong cơ sở. 

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và chứa trong các thùng chứa có nắp đậy 

kín. Cuối mỗi ngày chất thải từ khu vực văn phòng, nhà vệ sinh,…tập trung về một nơi 
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quy định và hợp đồng với Ban công trình công cộng huyện Thoại Sơn thu gom. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên: 10 kg/ngày. 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa có nắp đậy, thể tích 120 lít/thùng. 

- Khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích khu vực lưu chứa (khu vực để thùng chứa rác): khoảng 2m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: nền bê tông. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Tro trấu/củi: tro phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi khoảng 180.000 

kg/năm, một phần chủ cơ sở dùng để san lấp khu đất trũng gần khu vực lò hơi, một 

phần vô bao bán lại cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua. Vào những ngày 

nắng, khu vực thải tro sẽ được phun ẩm với tần suất 2 lần/ngày nhằm hạn chế tối đa 

lượng bụi phát sinh.  

- Bột giấy hòa lẫn trong nước thải: khoảng 75.000kg/năm tại cụm bể lắng được 

thu hồi để tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất giấy chất lượng thấp như bìa carton. 

- Sắt phế liệu, chi tiết máy hư hỏng: khoảng 50kg/năm, chủ cơ sở bố trí kho 

chứa phế liệu thể tích 50m2, định kỳ bán phế liệu. 

Bảng 3.1. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường 

STT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Tro trấu/củi Kg/năm 180.000 

2 Bột giấy lẫn trong nước thải Kg/năm 75.000 

3 Sắt thép phế liệu, chi tiết máy hư hỏng Kg/năm 50 

Tổng cộng Kg/năm 255.050 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Kho chứa chất thải rắn thông thường: 

+ Diện tích: 50 m2  

+ Kết cấu: xây tường, nền bê tông, mái tole. 

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

Thực hiện thu gom chất thải nguy hại để vào thùng chứa có nắp đậy, có dán mã 

CTNH theo từng loại chất thải đúng quy định và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý. 
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Bảng 3.2. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Loại chất thải Đơn vị 
Khối 

lượng 

Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg/năm 1 Rắn 16 01 06 

2 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Kg/năm 1 Rắn 08 02 04 

3 
Dầu động cơ và hộp số bôi 

trơn tổng hợp thải (nhớt thải) 
Kg/năm 24 Lỏng 17 02 03 

4 
Giẻ lau thải bị nhiễm thành 

phần nguy hại  
Kg/năm 5 Rắn 18 02 01 

5 

Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(thùng chứa nhớt thải, thùng 

đựng hóa chất) 

Kg/năm 4 Rắn 18 01 03 

6 

Bao bì mềm thải (bao nilon 

chứa hóa chất, bao giấy chứa 

hóa chất) 

Kg/năm 5 Rắn 18 01 02 

7 Hóa chất thải bỏ Kg/năm 6 Lỏng 13 02 02 

Tổng cộng Kg/năm 46 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa có nắp đậy, thể tích 120 lít/thùng. 

- Kho chứa CTNH: 

+ Diện tích: 6 m2
   

+ Kết cấu: vách tole, nền bê tông, mái tole 

+ Có dán nhãn, biển báo theo quy định 

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

Để giảm thiểu tác hại do tiếng ồn và độ rung, chủ cơ sở áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Các phương tiện vận tải sẽ được thường xuyên bảo dưỡng và vận hành đúng 

tốc độ quy định cho từng khu vực nhằm đảm bảo không gây ồn cho khu vực xung 

quanh, hạn chế việc sử dụng còi trong khu vực cơ sở. 

- Có chế độ bảo dưỡng máy móc thường xuyên, chống ăn mòn các chi tiết gây 

ồn. Những chi tiết hỏng do ăn mòn sẽ được thay thế định kỳ và kịp thời. 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ. 

- Trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy đèn tín hiệu và thiết bị chữa cháy (bình 

cứu hỏa, vòi nước chữa cháy, cát, bao tải,…) tại chỗ. 

- Phối hợp với các cơ quan PCCC thực hiện hướng dẫn, huấn luyện cụ thể về 

các phương án phòng chống cháy nổ. 

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

và có thiết bị bảo vệ quá tải. 

- Những khu vực phát sinh nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo 

vệ bằng các thiết bị chống cháy. 

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

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

mặt động cơ có nhiệt độ tang lên vượt mức cho phép, tiến hành ngưng hoạt động, xem 

xét phát hiện nguyên nhân. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong cơ sở, hộp cầu dao kín 

và tiếp điện tốt. 

b. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Nếu làm tốt công tác phòng chống cháy nổ sẽ giảm được một phần tai nạn lao 

động. Bên cạnh đó để mọi người làm việc được an toàn cần thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Khi thao tác với các máy móc, thiết bị liên quan đến hệ thống điện phải được 

cán bộ chuyên môn thực hiện. Công nhân tuyệt đối không làm việc gần khu vực có hệ 

thống điện nhằm hạn chế tai nạn có thể xảy ra. 

- Công nhân vận hành các máy móc phải đúng kỹ thuật, tuân thủ các nguyên tắc 

an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị và khi bàn giao ca nói rõ tình trạng đang hoạt 

động hiện tại. 

- Đối với công nhân làm việc, chủ cơ sở quy định trong người không được có 

rượu bia trong giờ làm việc, tránh ảnh hưởng đến công việc. 

c. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

- Phương tiện vận chuyển sử dụng đạt quy chuẩn quy định của Cục đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

- Các phương tiện vận chuyển đảm bảo chất lượng và được kiểm tra, bảo dưỡng 

định kỳ. 
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- Đôn đốc, giáo dục các cán bộ, công nhân thực hiện tốt các quy định về an toàn 

giao thông. 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các 

quy định về an toàn giao thông. 

d. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý 

nước thải 

- Tạm ngừng sản xuất để không phát sinh thêm nước thải, nhanh chóng khắc 

phục sự cố mới hoạt động trở lại. 

- Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn xây 

dựng, các bể xử lý được thiết kế với tường bê tông cốt thép đảm bảo độ an toàn và tuổi 

thọ.  

- Lắp đặt các máy móc, thiết bị điện, đường dây điện thực hiện đúng theo thiết 

kế và tuấn thủ các nguyên tắc về an toàn khi lắp đặt. 

- Các máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải là mới hoàn toàn, có bố 

trí máy dự phòng và thường xuyên được bảo trì, bảo hành nhằm giúp hệ thống hoạt 

động liên tục và đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra. 

- Cử cán bộ thường xuyên theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước thải, kiểm tra 

máy móc thiết bị trong hệ thống. Nếu bị hỏng hóc sẽ tiến hành ngay việc sửa chữa hay 

thay thế mới để đàm bảo hệ thống xử lý nước thải được vận hành thường xuyên, liên 

tục, đảm bảo xử lý tốt nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Khi có sự cố xảy ra báo ngay cho cán bộ chuyên trách để có những phương án 

xử lý phù hợp. Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố về hệ thống điện, máy móc bị 

hỏng hóc,… vượt ngoài khả năng xử lý của chủ cơ sở, chủ cơ sở sẽ liên hệ với đơn vị 

chuyên môn về môi trường để được tư vấn và cử cán bộ chuyên môn thực hiện việc 

kiểm tra, sửa chữa để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường trong 

thời gian ngắn nhất. 

Dưới đây là một số sự cố thường gặp khi vận hành hệ thống xử lý nước thải 

cùng với nguyên nhân và hoạt động sửa chữa cần tiến hành. 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân 
Hành động sửa 

chữa/ khắc phục 

Bể điều hòa Mùi hôi từ bể Lắng trong bể 
Tăng cường khuấy 

Sục khí 

Bể sinh học  
Bọt trắng nổi lên bề 

mặt bể 

Có quá ít bùn (thể tích 

bùn thấp) 
Dừng lấy bùn dư 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân 
Hành động sửa 

chữa/ khắc phục 

Nhiễm độc tính (thể tích 

bùn bình thường) 

Tìm nguồn gốc 

phát sinh để xử lý 

Bùn có màu đen 
Có lượng oxi hòa tan 

(DO) quá thấp (yếm khí) 

Tăng cường sục 

khí 

Bùn có chỉ số thể 

tích bùn cao 
Lượng DO trong bể thấp 

Kiểm tra sự phân 

bổ khí và điều 

chỉnh 

Có bọt khí ở một số 

chỗ trong bể 

Thiết bị phân phối khí bị 

nứt 

Thay thế thiết bị 

phân phối khí 

Bể lắng sinh 

học 

Bùn đen trên mặt Thời gian lưu bùn quá lâu 
Loại bỏ bùn 

thường xuyên 

Nước thải không 

trong 

Khả năng lắng của bùn 

kém 

Tăng lượng bùn 

trong bể hiếu khí 

Bể khử 

trùng 

Bơm định lượng bị 

nghẹt hoặc không 

hoạt động 

- Bơm bị nghẹt hoặc bơm 

bị hỏng 

- Hết hóa chất trong bồn 

- Vệ sinh bơm định 

lượng 

- Pha hóa chất 

Bể chứa bùn 
Bùn đen, có mùi 

hôi 
Thời gian lưu bùn lâu 

Loại bỏ bùn 

thường xuyên 

e. Biện pháp hỗ trợ công nhân mắc bệnh nghề nghiệp 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ y tế, thuốc, bông băng,… để sơ cứu kịp thời khi 

công nhân bị tai nạn. 

- Thực hiện đầy đủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên 

trong cơ sở. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên. 

- Khi cán bộ, công nhân viên mắc bệnh hoặc bị tai nạn khi làm việc, chủ cơ sở 

ngoài việc áp dụng các chế độ BHYT, BHXH sẽ có các khoản phúc lợi như trợ cấp 

tiền hoặc quà để khích lệ tinh thần. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 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: 
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8.1. Diện tích các hạng mục công trình 

a. Diện tích theo kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận 

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) 

1 Nhà xưởng 580 

 

Khu vực máy nghiền 29,7 

Khu bể chứa bột 67,65 

Khu bể khuấy 45 

Khu vực tập kết giấy phế liệu 200 

Đường nội bộ trong nhà xưởng 237,6 

2 Khu vực máy xeo giấy 700 

3 Khu vực sang trộn 388,6 

4 Lò hơi 60 

5 Cụm bể lắng bột 144 

6 Khu bể xử lý nước thải 280 

7 Kho CTNH 10 

8 Kho chứa phế liệu và chi tiết máy hư hỏng 40 

9 Nhà vệ sinh công nhân 6 

10 Đường đi nội bô bên ngoài 1.140 

11 Đất khác (đất ruộng, đất vườn, ao tự nhiên,…) 19.756,4 

Tổng 23.111 

b. Diện tích xin thay đổi 

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ % 

I Các hạng mục công trình chính   

1 Nhà xưởng chính 944 4,08 

2 Khu vực máy xeo giấy 700 3,03 

3 Khu vực sang cuộn, thành phẩm 928,6 4,02 

4 Lò hơi 530 2,29 

5 Cụm bể lắng bột 144 0,62 

II Các hạng mục công trình phụ trợ   
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STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ % 

1 Nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân 300 1,29 

2 Khu vực vệ sinh công nhân 6 0,03 

3 Trạm biến áp 6 0,03 

4 Nhà bảo vệ 9 0,04 

5 Đường nội bộ 1.140 4,93 

6 
Đất khác (đất ruộng, đất vườn, ao tự 

nhiên,…) 
18.067,4 78,18 

III 
Các hạng mục công trình xử lý 

chất thải và bảo vệ môi trường 
  

1 Khu vực xử lý nước thải 280 1,21 

2 Kho CTNH 6 0,03 

3 Khu vực chứa phế liệu 50 0,22 

Tổng 23.111 100 

8.2. Thay đổi công suất, quy trình xử lý nước thải 

a. Công suất, quy trình xử lý nước thải theo giấy xác nhận KHBVMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước thải sản xuất 

Cụm bể tuyển nổi áp lực 

Cụm bể thu gom + lắng 

Bể lắng + keo tụ 

Bể oxi hóa (khử trùng) 

Nước thải đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT (cột A) 

Xả vào áo chứa tái sử dụng 50% và 50% chảy ra kênh E 
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b. Công suất, quy trình xử lý nước thải xin điều chỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùn hoàn lưu 

Bể chứa 

bùn 

Máy ép bùn 

Bùn 

Bùn 

Bùn dư 

Nước thải sản xuất 

Hố thu 

Bể lắng 1 

Bể điều hòa 

Bể phản ứng 

Nước thải đạt QCVN 12-

MT:2015/BTNMT (cột 

A) 

Nguồn tiếp nhận kênh E 

Bể lắng 2 

Bể trung gian 

Bể UASB 

Bể Aerotank 

Bể lắng 3 

Bể khử trùng 

Nước thải sinh hoạt  

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

cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định 

này): không 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: không có. 
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Chương IV 

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

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

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải khu vực máy xeo 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 70 m3/ngày. 

- Dòng nước thải: 1 dòng nước thải sau xử lý xả ra kênh E. 

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

Chất lượng nước thải trước khi xả vào kênh E phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải công nghiệp 

giấy và bột giấy (QCVN 12-MT:2015/BTNMT, cột A, Kq=1, Kf=1,2), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm theo 

dòng nước thải 

STT Tên thông số ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới hạn 

(QCVN 12-MT:2015/BTNMT, 

cột A, Kq=1, Kf=1,2) 

1 Nhiệt độ 0C 40 

2 pH - 6 – 9 

3 TSS mg/l 60 

4 COD mg/l 120 

5 BOD5 mg/l 36 

6 Độ màu Pt-Co 75 

7 
Halogen hữu cơ dễ bị hấp 

thụ (AOX) 
mg/l 9 

8 Dioxin pgTEQ /l 15 

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

+ Vị trí xả thải: đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Tọa độ (theo hệ VN2000 kinh tuyến trục 104045, múi chiếu 30): X=1133883, 

Y=0556213. 
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+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh E. 

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

- Nguồn phát sinh khí thải: khí thải lò hơi. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: thực tế kết quả đo lưu lượng trong thời gian qua 

thì lưu lượng đo được cao nhất khoảng 5.805m3/h. 

- Dòng khí thải: 1 dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi trường, 

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

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí 

thải (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1; Kv=1), cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm theo 

dòng khí thải 

STT 
Tên thông số  

ô nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn  

(Theo QCVN 19:2009/BTNMT,  

cột B, Kp=1; Kv=1) 

1 Lưu lượng - - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 200 

3 CO mg/Nm3 1.000 

4 SO2 mg/Nm3 500 

5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 850 

6 HF mg/Nm3 20 

- Vị trí xả khí thải: sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi, tọa độ (theo hệ VN2000 

kinh tuyến trục 104045, múi chiếu 30): X = 0556282, Y= 1133861. 

- Phương thức xả khí thải: theo ống khói thoát tự nhiên ra môi trường. 

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

- Nguồn phát sinh: 

+ Từ hoạt động của các phương tiện giao thông. 

+ Từ hoạt động sản xuất và máy móc phục vụ sản xuất 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), cụ thể như sau: 
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Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT Tên thông số ô nhiễm 

Giá trị giới hạn, dBA 

(Theo QCVN 26:2010/BTNMT,  

khu vực thông thường) 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ 70 

2 Từ 21 giờ đến 6 giờ 55 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại: 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: không có. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

Kết quả quan trắc nước thải 2 năm liền kề được tổng hợp qua các bảng sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2020 

STT Thông số ô nhiễm Đơn vị 
Kết quả QCVN 12-MT:2015/BTNMT 

(cột A, Kq=1, Kf=1,2) 17/03/2020 17/6/2020 28/9/2020 10/12/2020 

1 Nhiệt độ 0C 30,6 32,4 30,2 30,4 48 

2 pH - 7,54 7,8 7,88 7,8 6 – 9 

3 TSS mg/l 43 47,2 42,2 44 60 

4 BOD5 mg/l 25 27,5 25,8 27,2 36 

5 COD mg/l 65,8 69 66,2 63,7 120 

6 Độ màu mg/l 42,2 45 42,6 38,2 90 

7 Coliform MPN/100ml 2.600 2.500 2.600 2.400 - 

Ghi chú:  

Vị trí lấy mẫu: tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích cho thấy nước thải sau xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT (cột A, Kq=1, Kf=1,2). 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải của cơ sở năm 2021 

STT Thông số ô nhiễm Đơn vị 
Kết quả QCVN 12-MT:2015/BTNMT  

(cột A, Kq=1, Kf=1,2) 11/03/2021 12/09/2021 20/12/2021 

1 Nhiệt độ 0C 30,9 33,2 31,7 48 

2 pH - 7,24 7,25 7,90 6 – 9 

3 TSS mg/l 32 32 43 60 

4 BOD5 mg/l 27 25 28 36 

5 COD mg/l 42 61 69 120 

6 Độ màu mg/l 31,5 45 48 90 

7 Coliform MPN/100ml 2.600 2.300 2.500 - 

Ghi chú:  

Vị trí lấy mẫu: tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích cho thấy nước thải sau xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT (cột A). 

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

Kết quả quan trắc khí thải 2 năm liền kề được tổng hợp qua các bảng sau: 
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Bảng 5.3. Kết quả quan trắc khí thải của cơ sở năm 2020 

Vị trí lấy 

mẫu 

Lần đo đạc, lấy mẫu quan 

trắc/Thời gian quan trắc 
Lưu lượng 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

HF 

(mg/Nm3) 

Tại ống 

khói lò hơi 

17/03/2020 4.921 6,56 <2,62 <1,88 366 KPH 

17/06/2020 2.568 32,51 <2,62 21 982 KPH 

28/9/2020 4.963 4,73 <2,62 <1,88 366 KPH 

10/12/2020 5.805 4,96 <2,62 <1,88 138 KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT -cột B, Kp=1; 

Kv=1 
- 200 500 850 1000 20 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy khí thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1; Kv=1). 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc khí thải của cơ sở năm 2021 

Vị trí lấy 

mẫu 

Lần đo đạc, lấy mẫu quan 

trắc/Thời gian quan trắc 
Lưu lượng 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

HF 

(mg/Nm3) 

Tại ống 

khói lò hơi 

04/03/2021 5.020 5,46 <2,62 <1,88 980 KPH 

12/09/2021 2.124 13,9 7 6 321 KPH 

20/12/2021 3.214 5,20 3 3 421 KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT -cột B, Kp=1; Kv=1 - 200 500 850 1000 20 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy khí thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1; Kv=1). 
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3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc nước thải 6 tháng đầu năm 2022 

STT Thông số ô nhiễm Đơn vị 
Kết quả QCVN 12-MT:2015/BTNMT 

(cột A, Kq=1, Kf=1,2) 21/03/2022 10/06/2022 

1 Nhiệt độ 0C 30,3 34,7 48 

2 pH - 7,89 7,97 6 – 9 

3 TSS mg/l 26 34 60 

4 BOD5 mg/l 21 28 36 

5 COD mg/l 53 66 120 

6 Độ màu mg/l 41 49 90 

7 Coliform MPN/100ml 2.700 2.760 - 

Ghi chú:  

Vị trí lấy mẫu: tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích cho thấy nước thải sau xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT (cột A, Kq=1, Kf=1,2). 
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Bảng 5.6. Kết quả quan trắc khí thải 6 tháng đầu năm 2022 

Vị trí lấy mẫu 
Lần đo đạc, lấy mẫu quan 

trắc/Thời gian quan trắc 
Lưu lượng 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

HF 

(mg/Nm3) 

Tại ống khói lò hơi 
21/03/2022 3.521 4,86 4 2 235 KPH 

10/06/2022 2.289 4,78 6 4 349 KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT -cột B, Kp=1; Kv=1 - 200 500 850 1000 20 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy khí thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1; Kv=1). 
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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: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian bắt đầu vận hành: tháng 05/2023 

- Thời gian kết thúc vận hành: tháng 10/2023. 

- Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm: 100% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại cột 3 Phụ lục 2 ban hanh kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, do đó trong thời gian vận hành thử nghiệm sẽ thực hiện 

quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định. 

* Thời gian dự kiến lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp trong thời gian vận hành ổn 

định. 

* Đối với nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải đầu vào và 01 mẫu nước thải sau hệ thống 

xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, BOD5, COD, 

coliform, halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ, dioxin 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (cột A, Kq=1, Kf=1,2). 

* Đối với khí thải lò hơi:  

- Vị trí quan trắc: 1 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, Bụi tổng, SO2, NOx, CO, HF. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 1, Kv = 1). 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu 

- Trụ sở: số 3 đường Tân Thới Nhất 20, KP4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. 

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

của pháp luật. 

Theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 111 và khoản 1, khoản 

2 Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường 2020; điểm a khoản 1 Điều 97 và điểm a khoản 1 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt động của 

cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc môi trường định kỳ, tự động, liên tục.  

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở sẽ thực hiện việc quan trắc 

nước thải khi cần thiết để tự theo dõi, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải 

đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép đối với nước thải 

(theo quy định tại khoản 6 Điều 111 và khoản 6 Điều 112 của Luật Bảo vệ Môi trường 

2020). Cụ thể như sau: 

* Đối với nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, BOD5, COD, 

coliform, halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ, dioxin 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (cột A, Kq=1, Kf=1,2). 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

* Đối với khí thải lò hơi:  

- Vị trí quan trắc: 1 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, Bụi tổng, SO2, NOx, CO, HF. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 1, Kv = 1). 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

* Giám sát CTR thông thường và CTNH 

- Chất thải rắn thông thường: lập sổ theo dõi, giám sát việc thu gom chất thải 

vào nơi chứa; lưu giữ hợp đồng hoặc chứng từ hoặc giấy tờ có liên quan đến việc 

chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

- Chất thải nguy hại:  

Lập sổ theo dõi khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh hàng ngày 

thu gom vào nơi chứa theo quy định. Lưu giữ hợp đồng, chứng từ, biên bản chuyển 

giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý và quản lý CTNH 

theo quy định 
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- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

* Giám sát khác: 

- Kiểm định lò hơi đúng quy định. 

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

Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm dự kiến như sau: 

Bảng 6.1. Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm 

STT Nội dung quan trắc 
Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Quan trắc khí thải lò hơi 20.000.000 

2 Quan trắc nước thải 15.000.000 

3 Tổng hợp báo cáo 10.000.000 

Tổng 45.000.000 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

- Biên bản thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài 

nguyên nước tại Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc ngày 09/08/2019. 

- Biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn 

huyện Thoại Sơn năm 2020 tại Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc ngày 

11/11/2020. 

- Biên bản kiểm tra về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về bảo vệ 

môi trường và tài nguyên nước tại Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc ngày 

22/04/2021. 

- Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh An Giang quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Quyết định số 06/QĐ-NPNL ngày 17/6/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh An Giang quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Các số liệu, dữ liệu (như nguồn ô nhiễm, thông số ô nhiễm, tải lượng ô 

nhiễm,…) Chủ cơ sở dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ yếu dựa vào số liệu 

thống kê, đo đạc thực tế tại cơ sở trong thời gian hoạt động đã qua nên có mức độ tin 

cậy và độ chính xác cao cũng như phù hợp hoạt động của cơ sở trong thời gian tới. 

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

nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật Việt Nam 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, vận 

hành thường xuyên các công trình xử lý nêu trong báo cáo. Cam kết xử lý nước thải, 

bụi, khí thải và các chất thải khác đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam 

hiện hành như đã nêu tại chương III báo cáo. Cụ thể: 

+ Nước thải đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (cột A, Kq=1, Kf=1,2). 

+ Khí thải lò hơi đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 1, Kv = 1). 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên 

quan đến cơ sở. Cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng 

chống cháy nổ, an toàn lao động, hóa chất và các quy định khác có liên quan đến hoạt 

động của cơ sở. 

- Chủ cơ sở cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động của cơ sở. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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Phụ lục 1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất 
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Phụ lục 2. Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 
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Phụ lục 3. Các giấy phép liên quan xây dựng 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Nhà xưởng sản xuất giấy Thanh Trúc 

Chủ cơ sở: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4. Các giấy môi trường thành phần của nhà máy 
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Phụ lục 5. Bản vẽ mặt bằng tổng thể, bản vẽ thoát nước mưa, nước thải của  

cơ sở và sơ đồ giám sát môi trường 
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Phụ lục 6. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải 
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Phụ lục 7. Bản vẻ hoàn công hệ thống xử lý khí thải, Giấy kiểm định lò hơi 
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Phụ lục 8. Phiếu kết quả mẫu nước thải, khí thải
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Phụ lục 9. Hoá đơn tiền điện, nước  tháng 09, 10, 11 năm 2022 

 


