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 MỞ ĐẦU  

 
Dự án Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình đã được UBND tỉnh An Giang cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư số 521031000319 chứng nhận lần đầu ngày 18/8/2010, chứng nhận 

thay đổi lần thứ 2 ngày 22/4/2016, với tổng công suất là 200.000 tấn lúa/năm (100.000 

tấn gạo thành phẩm/năm) với tổng diện tích sử dụng đất là 89.701,6 m
2
 (Phần đất này 

đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác)  

Để hoạt động ổn định là nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra cũng như cải thiện 

chất lượng môi trường khu vực thực hiện dự án. Chúng tôi tiến hành sắp xếp lại máy 

móc thiết bị trong Dự án, không mở rộng và không tăng quy mô sản xuất. Tổng công 

suất hoạt động sau khi sắp xếp lại máy móc thiết bị vẫn đảm bảo theo giấy chứng nhận 

đầu tư đã được cấp với tổng công suất là 200.000 tấn lúa/năm (100.000 tấn gạo thành 

phẩm/năm) với tổng mức đầu tư 312.800.000.000 đồng. 

Những điều chỉnh thay đổi nhằm cải thiện chất lượng môi trường khu vực thực 

hiện dự án như: 

- Đầu tư mới Hệ thống xử lý nước thải sản xuất Khu nhà bụi giai đoạn 2. 

- Cải tạo ống thoát khí thải nhà bụi theo đúng quy định 300mm đến 400mm.  

- Bảo trì lại Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện hữu.  

Nhà máy có sử dụng nước mặt nhằm phục vụ cho công tác phun sương nhà bụi. 

Tuy nhiên, lượng nước mặt sử dụng với công suất nhỏ hơn 100 m
3
/ngày.đêm nên 

không thuộc đối tượng xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt (Căn cứ mục c, 

Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính Phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước). 

Từ các nội dung trên, chúng tôi rà soát xác định Dự án thuộc tiêu chí phân loại 

nhóm B (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức 

đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ) theo quy định tại khoản 03 điều 9 Luật đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội thuộc đối tượng phải có giấy 

phép môi trường theo quy định. Chúng tôi tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường theo quy định trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.  
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CHƢƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

  

1. Tên chủ cơ sở (dự án)  

Chủ dự án: Công Ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Bình. 

Mã số thuế: 1601633432 

Đại diện: (Ông) Trương Văn Ngoan Chức vụ: Phó Giám đốc điều hành 

(Giấy ủy quyền số 03/2023/UQ-LTVB ngày 01/01/2023). 

Địa chỉ: Khóm Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang. 

Điện thoại: 02963 839 250;    Fax: 02963 839 249   

Email:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601633432 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 31/12/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 

30/12/2021, do ông Lê Thanh Hạo Nhiên (Chủ tịch) làm người đại diện theo pháp luật. 

2. Tên dự án đầu tƣ 

- Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình”.  

- Địa điểm thực hiện dự án: Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình” 

được đầu tư tại Khóm Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang. 

Cụ thể, dự án có tứ cận tiếp giáp như sau:  

+ Phía Đông giáp: đất ruộng; 

+ Phía Tây giáp: đất ruộng; 

+ Phía Nam giáp: đường đất và kênh Mặc Cần Dưng; 

+ Phía Bắc giáp: đất ruộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Ảnh vệ tinh minh họa vị trí của cơ sở/dự án 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tỉnh lộ 941 

Vị trí dự án 

1 

2 
3 

4 
5 

6

 1  
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Tọa độ vị trí, phạm vi của cơ sở (theo hệ tọa độ VN2000): 

Ký hiệu 
Tọa độ 

X Y 

1 0546881 1155057 

2 0547137 1155010 

3 0546839 1155330 

4 0546829 1155426 

5 0546664 1155366 

6 0546548 1155196 

7 0546710 1155036 

+ Các đối tượng tự nhiên xung quanh dự án có: Kênh Mặc Cần Dưng nằm ở phía 

trước liền kế với dự án, kênh Ba Thê cách dự án khoảng 600 m. Ngoài ra xung quanh 

dự án chủ yếu là đất ruộng. 

+ Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh dự án: Xung quanh dự án chủ yếu là 

các công trình kiến trúc nhà dân nằm dọc theo đường đất phía trước hai bên cơ sở, 

điểm tập trung đông nhà dân sinh sống cách xa dự án (nằm dọc theo tỉnh lộ 941), 

khoảng cách đến nhà dân gần nhất khoảng 50 m.  

+ Ngoài các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội như đã kể trên thì xung quanh 

khu vực dự án không có các di tích lịch sử, công trình văn hóa, tôn giáo. 

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

các giấy phép môi trường thành phần: Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết của Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình” số 636/QĐ-STNMT vào 

ngày 27/10/2016 bởi Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang. 

- Giấy phép xả thải số 196/GP-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh 

An Giang cấp vào ngày 02/7/2015.  

- Giấy phép xây dựng do Ban xây dựng của Tập Đoàn thiết kế, thi công và phê 

duyệt nội bộ. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000319 do UBND tỉnh An Giang chứng 

nhận lần đầu ngày 18/8/2010. 

- Văn bản số 130/VPUBND-KT ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh An Giang về 

việc chấp thuận chủ trương mở rộng Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình 

của Công ty CP Bảo vệ thực vật; 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000319 do UBND tỉnh An Giang chứng 

nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13/6/2014. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000319 do UBND tỉnh An Giang chứng 

nhận thay đổi lần thứ hai ngày 22/4/2016. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình 

 
 

 

 

Đơn vị tư vấn: Công Ty TNHH TM Và DV Vina Xanh 

Địa chỉ:  647/33, Tôn Thất Thuyết, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang                   

ĐT: 02963.605344            DĐ: 0943.486222           E-mail: vinaxanhag@gmail.com 

4 

- Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tƣ công): Dự án thuộc tiêu chí phân loại nhóm B (Dự án thuộc lĩnh vực quy 

định tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 

tỷ) theo quy định tại khoản 03 điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/06/2019 của Quốc hội.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

Tổng diện tích của dự án đầu tư theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được 

phê duyệt là 90.078 m
2
. 

Tổng diện tích của dự án đầu tư theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 

cấp ngày 02/03/2017 (theo thực tế) là 89.701,6 m
2
. 

Quy mô, công suất sản xuất của dự án: Dự án được chia thành 02 giai đoạn với 

tổng công suất của cả 02 giai đoạn là 200.000 tấn lúa nguyên liệu/năm tương đương 

100.000 tấn thành phẩm/năm (thành phẩm là gạo trắng). Các dây chuyền đầu tư trong 

giai đoạn 02 bao gồm: 

- Cụm dây chuyền sấy lúa công suất 1.000 tấn thành phẩm/ngày tương đương 

250.000 tấn thành phẩm/năm (Nhà máy hoạt động 20 giờ/ngày và 250 ngày/năm). 

- 01 dây chuyền bóc vỏ công suất 20 tấn/giờ. Nhà máy hoạt động 20 giờ/ngày và 

250 ngày/năm nên lượng nguyên liệu là 100.000 tấn nguyên liệu/năm tương đương 

80.000 tấn thành phẩm/năm (tỷ lệ thu hồi thành phẩm 80%).  

- 01 dây chuyền máy ép củi trấu 08 máy với công suất 500 kg thành 

phẩm/giờ/máy. Nhà máy hoạt động 20 giờ/ngày và 250 ngày/năm nên lượng trấu được 

ép thành củi là 80 tấn thành phẩm/ngày tương đương 20.000 tấn thành phẩm/năm. Dây 

chuyền này được lắp đặt mới thay cho dây chuyền ép củi trấu ở giai đoạn 01 (Hiện tại 

dây chuyền ép củi trấu tại dự án đã ngừng hoạt động). 

- Cụm tách màu công suất 160 tấn nguyên liệu/ca 20 giờ. 

Trong đó: 

- Quy mô, công suất giai đoạn 01: 100.000 tấn lúa nguyên liệu/năm, tương 

đương 50.000 tấn thành phẩm/năm (thành phẩm là gạo trắng) bao gồm các dây 

chuyền. 

+ Cụm dây chuyền sấy lúa công suất 750 tấn thành phẩm/ngày tương đương 

187.500 tấn thành phẩm/năm (Nhà máy hoạt động 20 giờ/ngày và 250 ngày/năm). 

+ 01 dây chuyền bóc vỏ công suất 20 tấn/giờ. Nhà máy hoạt động 20 giờ/ngày và 

250 ngày/năm nên lượng nguyên liệu là 100.000 tấn nguyên liệu/năm tương đương 

80.000 tấn thành phẩm/năm (tỷ lệ thu hồi thành phẩm 80%).  

+ 01 dây chuyền xát trắng lau bóng gạo công suất 16 - 32 tấn/giờ. Nhà máy hoạt 

động 20 giờ/ngày và 250 ngày/năm nên lượng nguyên liệu là 80.000 - 160.000 tấn 
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nguyên liệu/năm tương đương 56.000 - 112.000 tấn thành phẩm/năm (tỷ lệ thu hồi 

thành phẩm 70%). 

- Quy mô, công suất giai đoạn 02: 100.000 tấn lúa nguyên liệu/năm; tương 

đương 50.000 tấn thành phẩm/năm (thành phẩm là gạo trắng).  

Thời điểm bắt đầu hoạt động của giai đoạn 01 từ năm 2011 và thời gian nâng 

công suất nhà máy (giai đoạn 02) từ tháng 02 năm 2015. 

Bảng 1.1: Bảng cân bằng đất  

Stt Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

A Các hạng mục đầu tƣ trong giai đoạn 01   

01 Văn phòng làm việc 347,2 0,39 

02 Kho chứa lúa nguyên liệu 9.824 10,95 

03 Kho chứa gạo thành phẩm 1.440 1,61 

04 Kho chứa phụ phẩm 1.144 1,28 

05 Bãi chứa tro trấu 500 0,56 

06 Khu xay xát 1.920 2,14 

07 Khu bóc vỏ lúa 960 1,07 

08 Khu sấy giai đoạn 01 4.656 5,19 

09 Kho trấu tươi 960 1,07 

10 Nhà ăn 154,5 0,17 

11 Xưởng cơ khí 264 0,29 

12 Xưởng ép củi trấu và kho chứa củi trấu 1.500 1,67 

13 Nhà ở CB CNV 407,9 0,45 

14 Kho bao bì 1.452 1,62 

15 Khu vệ sinh 25,5 0,03 

B Các hạng mục đầu tƣ trong giai đoạn 02   

01 Nhà kho chứa lúa nguyên liệu giai đoạn 02 24.770 27,61 

02 Khu sấy giai đoạn 02 5.120 5,71 

C Các công trình phụ trợ khác   

01 Kênh nội bộ 4.866,4 5,43 

02 Đường giao thông - máy taluy - cây xanh 3.235 3,61 

03 Đất sân bãi 26.133,1 29,13 

04 Hệ thống xử lý nước thải 14 0,02 

05 Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại 8 0,01 

TỔNG DIỆN TÍCH 89.701,6 100 

- Tổng vốn đầu tư của dự án là 312.800.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Vốn đầu tư trong giai đoạn 01 của dự án: 200.000.000.000 đồng; 

+ Vốn đầu tư trong giai đoạn 02 của dự án: 110.000.000.000 đồng; 

+ Vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của dự án: 2.800.000.000 đồng. 
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3.2. Công nghệ sản xuất 

Loại hình dự án: Chế biến nông sản (Chế biến lúa, gạo). 

Công nghệ: Bán tự động. 

a) Quy trình sấy lúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Sơ đồ minh họa quy trình sấy lúa 

* Thuyết minh quy trình sấy lúa: 

Lúa tươi sau khi nhập kho được đưa vào hệ thống sấy đạt chỉ tiêu về cơ bản, sau 

đó được chuyển qua công đoạn xát bóc vỏ tiếp theo. 

Vì vậy, sấy lúa là công đoạn quan trọng nhất trong hệ thống sau thu hoạch, có ý 

nghĩa quyết định đến chất lượng và tỷ lệ thu hồi qua tồn trữ và chế biến gạo sau này. 

Sau đây là mô hình sấy lúa của dự án: 

Lúa từ ghe được vít tải hút lên băng tải chuyển đến sàng tạp chất nhằm tách các 

đất, đá, dây buộc còn sót trong lúa, sau đó lúa sạch được băng tải qua cân để xác định 

khối lượng cho mẻ sấy. Sau đó lúa được bồ đài đưa lên bồn chứa tầng sôi. Tại đây, lúa 

được quạt hút cấp nhiệt từ lò đốt với nhiệt độ khoảng 60 – 80
o
C trong thời gian ngắn 

để không làm gãy hạt gạo khi bóc vỏ. Sau đó, lúa được đưa qua tháp sấy, mỗi tháp sấy 

chứa khoảng 30 tấn lúa và được quạt hút hơi nóng từ lò đốt với nhiệt độ khoảng 30 - 

40
o
C trong thời gian 18 – 20 giờ. Sau khi sấy xong lúa đạt yêu cầu được bồ đài đưa lên 

băng tải đến cân và cho vào bồn chứa. 

 

 

 

 

 

Vít tải nhập lúa tươi 

Cân điện tử 

Băng tải 

Bồ đài 

Hệ thống tầng sôi 

Sấy Tro, bụi, nhiệt 
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b) Quy trình xay bóc vỏ lúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Quy trình công nghệ xay lúa 

* Thuyết minh quy trình: 

Lúa sau khi nhập kho sẽ được KCS kiểm tra chất lượng và phân loại chặt chẽ, lúa 

nào cần xử lý để đạt yêu cầu bảo quản sẽ được đưa đi xử lý (phơi sấy, tách tạp 

chất,…), lúa đạt yêu cầu bảo quản sẽ được nhập kho. 

Từ kho chứa lúa, khi xay xát, lúa được đưa vào hầm liệu, đầu vào của dây 

chuyền xay xát, từ đây, nhờ gàu tải, lúa được đưa đến sàng tách tạp chất để tách toàn 

bộ tạp chất nếu có (tách rơm, rác, vật liệu kim loại, …), lúa sạch được đưa qua khâu 

xay bóc vỏ bằng rulô cao su, lúa sau khi bóc vỏ xong, được đưa đi tách trấu lép, lững, 

bằng hút rớt, trấu lép lững được đưa thẳng tới kho chứa trấu bằng quạt gió của hút rớt, 

phần còn lại gạo lứt có lẫn thóc, sẽ rớt xuống gằng và được gằng tách gạo lứt và thóc 

lẫn ra, thóc được đưa trở lại máy rulô cao su để bóc vỏ trở lại, công đoạn bóc vỏ này 

được tuần hoàn nhiều lần để sao cho thóc lẫn ở mức tối thiểu trước khi gạo lứt được 

đưa qua khâu xát trắng. 

(Hiện tại dây chuyền bóc vỏ 20 tấn/giờ của giai đoạn 01 đang tạm dừng hoạt 

động để bảo trì, sửa chữa. Công suất dây chuyền này không thay đổi sau khi thực hiện 

bảo trì, sửa chữa). 

Nguyên liệu lúa 

Sàng tạp chất 

Thùng chứa 

Bóc vỏ rulô cao su 

Phân ly thóc, gạo 

Gằng phân ly thóc, gạo 

Gạo lứt thành phẩm 

Đóng bao 

Tạp chất, bụi, ồn 

Trấu, bụi, ồn 

Bụi, ồn, rung 
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c) Quy trình chế biến gạo lứt ra gạo thành phẩm 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hình 1.4: Quy trình công nghệ xát lau bóng 

* Thuyết minh quy trình chế biến gạo lứt ra gạo thành phẩm 5%: 

Gạo lứt nguyên liệu được bồ đài chuyển lên sàng tạp chất để loại bỏ các tạp chất 

đất đá. Gạo tiếp tục được đưa qua máy xát trắng. Đây là khâu quyết định độ trắng của 

gạo và tỉ lệ thu hồi hay năng suất sản xuất. Gạo sau xát trắng được bồ đài chuyển qua 

máy lau bóng, máy lau bóng hoạt động dựa trên cơ chế ma sát. Các hạt gạo nhờ trục 

máy xoay đảo trộn, quá trình ma sát giữa các hạt gạo và giữa gạo với trục máy làm gạo 

trắng và bóng ra. Đây là công đoạn chính để hạt gạo bóng đ p tăng cảm quan và để 

không còn bề mặt cám trên hạt gạo. Sau đó gạo được đưa qua công đoạn sấy gió làm 

Gạo nguyên liệu 

Sàng tạp chất 

Gằng tách thóc 

Xát lần 01 

Xát lần 02 

Lau bóng lần 01 

Làm mát 

Lau bóng lần 02 

Sấy gió 

Chọn hạt 

Bồn thành phẩm Tách màu Cân đóng bao điện tử 

Xuất hàng 

Cân đóng bao điện tử 

Xuất hàng 

Tạp chất, bụi, ồn 

Tạp chất, bụi, ồn 

Bụi, cám khô 

Bụi, cám khô 

Bụi, cám ướt 

Bụi, cám khô 

Bụi, ồn, rung 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình 

 
 

 

 

Đơn vị tư vấn: Công Ty TNHH TM Và DV Vina Xanh 

Địa chỉ:  647/33, Tôn Thất Thuyết, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang                   

ĐT: 02963.605344            DĐ: 0943.486222           E-mail: vinaxanhag@gmail.com 

9 

mát, ở công đoạn này thường là thổi gió, do nguyên liệu đầu vào có độ ẩm đạt tiêu 

chuẩn sản xuất nên nhà máy không sấy nóng. 

Sau cùng gạo được phân loại theo tỉ lệ tấm nhờ trống phân loại (còn gọi là trống 

chọn hạt). Gạo thành phẩm được chứa trong các cyclo hoặc bằng bao trực tiếp hoặc 

lưu kho chờ xuất bán. Trước khi đóng bao thành phẩm, gạo đều qua các bước sàng lọc, 

thổi tạp chất, tách màu, kiểm tra đạt chất lượng để đóng bao xuất khẩu. 

d) Dây chuyền ép củi trấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Sơ đồ dây chuyền công nghệ máy ép củi trấu 

* Thuyết minh quy trình: 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ép củi trấu đơn giản, thiết bị bao gồm 

máy ép trục vít tải xoắn có khả năng chịu mài mòn cao và một khuôn ép đùn trấu có 

đường kính 50 mm. Khi trấu được nạp vào phễu, vít tải trấu vừa cấp liệu vừa nén và 

đùn trấu bên trong khuôn ép, phía trước đầu khuôn một thiết bị gia nhiệt được lắp sẵn 

để nhanh chóng làm thành phẩm vừa được nén khô và cứng ngay lập tức, một thiết bị 

cắt thanh khác cũng được định sẵn chiều dài cắt cho phép cắt củi trấu thành nhiều đoạn 

theo chiều dài kích thước yêu cầu (Hiện tại dây chuyền ép củi trấu tại dự án đã ngừng 

hoạt động). 

 

 

 

 

Trấu (từ quá trình bóc vỏ) 

Kho chứa 

Phễu máy ép trấu 

Nén và ép đùn 

Gia nhiệt làm khô 

Cắt khúc 

Thành phẩm 

Bụi 

Ồn, rung 

Nhiệt 

Ồn 
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Bảng 1.2: Các hạng mục máy móc thiết bị 

Stt Hạng mục thiết bị Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Hiện trạng 

A Trong giai đoạn 01     

1 
Dây chuyền sấy lúa 250 

tấn/ngày 
Gia công cơ khí DC 03 Hoạt động 

2 Dây chuyền bóc vỏ 20 tấn/giờ 

Bùi Văn Ngọ + 

gia công cơ khí, 

2010 

DC 01 
Tạm dừng  

hoạt động 

3 
Dây chuyền xát trắng - lau 

bóng 16 - 32 tấn/giờ, tách màu 

Mecofood + 

Lamico, Nhật 

2010 

DC 01 Hoạt động 

4 Băng tại nhập hàng Việt Nam, 2010 m 500 Hoạt động 

5 Thiết bị đo, kiểm tra, kiểm soát 
Đức, Thụy Sĩ, 

2010 
Bộ 01 Hoạt động 

B Trong giai đoạn 02     

1 
Dây chuyền sấy lúa 250 

tấn/ngày 

Gia công cơ khí, 

2014 
DC 01 Hoạt động 

2 Dây chuyền bóc vỏ 20 tấn/giờ 

Bùi Văn Ngọ + 

gia công cơ khí, 

2014 

DC 01 Hoạt động 

3 
Dây chuyền ép củi trấu 4 

tấn/giờ 
Việt Nam, 2014 DC 01 

Ngừng  

hoạt động 

Bảng 1.3: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ xử lý môi trƣờng 

Stt Máy móc, thiết bị Số lƣợng Đvt Hiện trạng 

A Trong giai đoạn 01    

1 Cyclone thu bụi dây chuyền lau bóng 04 cái Đang sử dụng 

2 Cyclone thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 

3 Quạt hút thu bụi dây chuyền lau bóng 02 cái Đang sử dụng 

4 Quạt hút thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 

5 Quạt hút thu bụi dây chuyền sấy 04 cái Đang sử dụng 

6 Cyclone thu bụi dây chuyền sấy 04 cái Đang sử dụng 

7 
Nhà lắng bụi 04 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
02 cái 

01 đang sử dụng 

và 01 tạm dừng 

8 
Nhà lắng bụi 02 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
01 cái Lắp mới 

9 Thùng chứa rác sinh hoạt 120 lít 05 cái Đã trang bị 

10 Kho chứa trấu 960 m
2
 Đang sử dụng 

B Trong giai đoạn 02    

1 Cyclone thu bụi dây chuyền lau bóng 04 cái Đang sử dụng 

2 Cyclone thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 

3 Quạt hút thu bụi dây chuyền lau bóng 02 cái Đang sử dụng 
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Stt Máy móc, thiết bị Số lƣợng Đvt Hiện trạng 

4 Quạt hút thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 

5 
Nhà lắng bụi 02 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
01 cái Lắp mới 

6 Thùng chứa rác sinh hoạt 120 lít 05 cái 
Sử dụng chung 

giai đoạn 01 

7 Kho chứa trấu 960 m
2
 

Sử dụng chung 

giai đoạn 01 

8 Máy ép củi trấu 500 kg/giờ 08 máy 
Ngừng  

sử dụng 

3.3. Sản phẩm của dự án 

- Sản phẩm chính của dự án là gạo trắng: 100.000 tấn sản phẩm/năm 

- Các phụ phẩm khác như tấm, cám, trấu. 

+ Trấu: 20.000 tấn sản phẩm/năm. 

+ Tấm: 35.000 tấn sản phẩm/năm. 

+ Cám: 10.000 tấn sản phẩm/năm. 

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

điện, nƣớc của dự án 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng cho giai đoạn xây dựng 

Hiện trạng các công trình chính và phụ trợ của dự án đã được xây dựng hoàn 

thiện và được đưa vào sử dụng. Do đó, chúng tôi không liệt kê các nguyên liệu, vật 

liệu của giai đoạn xây dựng. 

4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng cho giai đoạn hoạt động 

a) Nguyên liệu 

- Lúa ướt cung cấp cho lò sấy: 2.400 tấn/ngày; 50.000 tấn/tháng; 150.000 

tấn/quý; 600.000 tấn/năm. 

- Lúa khô cung cấp cho dây chuyền bóc vỏ: 800 tấn/ngày; 16.666 tấn/tháng; 

50.000 tấn/quý; 200.000 tấn/năm. 

- Gạo lức: 640 – 1.280 tấn/ngày; 13.333 – 26.667 tấn/tháng; 40.000 – 80.000 

tấn/quý; 160.000 – 320.000 tấn/năm. 

b) Nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng là dầu DO: 2.000 lít (Lượng dầu này được chứa trong máy 

phát điện phục vụ chạy máy phát điện khi có sự cố mất điện). Công suất máy phát 

điện: 1.600 KVA (02 máy); 1.500 KVA (01 máy); 2.000 KVA (01 máy)  

 c) Nhu cầu về điện, nƣớc và các vật liệu khác  

* Nhu cầu về nƣớc: 

- Nước sinh hoạt: Lượng nước sử dụng trung bình khoảng 5 m
3
/ngày.đêm chủ 

yếu lấy từ nhà máy nước cung cấp chung cho huyện Châu Thành (hiện tại do nhà máy 

nước không đủ cung ứng nên sử dụng nước giếng khoan, số lượng: 02 giếng khoan, 
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nhưng hiện tại chỉ sử dụng 01 giếng khoan. Nước giếng chỉ phục vụ cho nhà vệ sinh 

với công suất khoảng 01 m
3
/ngày.đêm). 

- Nước sản xuất: Sử dụng cho hệ thống phun sương tại nhà xử lý bụi (nhà lắng 

bụi) với lưu lượng nước sử dụng khoảng 13 m
3
/ngày.đêm. Nguồn nước được lấy từ 

kênh Mặc Cần Dưng. 

* Cấp điện: 

Lượng điện sử dụng trung bình khoảng 11.933 kW/ngày (Căn cứ theo hóa đơn 

tiền điện trong 03 tháng: 11/2022, 12/2022, 01/2023), được cung cấp từ lưới điện quốc 

gia trong hệ thống phân phối điện của huyện, có 04 trạm hạ thế riêng (01 trạm 02 MW; 

03 trạm 1,6 MW). 

* Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 

5m
3
/ngày.đêm: 

- PAC: 250 g/ngày. 

- Chlorine: 40 g/ngày. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

Dự án đã được UBND tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 

521031000319 chứng nhận lần đầu ngày 18/8/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 

ngày 22/4/2016, với tổng công suất là 200.000 tấn lúa/năm. Giai đoạn 01 của dự án đã 

được triển khai và đang trong quá trình hoạt động ổn định với công suất là 100.000 tấn 

lúa/năm. Hiện nay giai đoạn 02 của dự án đã được triển khai và vận hành ổn định (hoạt 

động tháng 02/2015) với công suất 100.000 tấn lúa/năm để đáp ứng tiến độ và quy mô 

theo giấy chứng nhận đầu tư. Phần diện tích thực hiện dự án đã được chuyển sang đất 

cơ sở sản xuất, kinh doanh (SKC) theo đúng quy hoạch sử dụng đất. 

Dự án có hệ thống bờ kè dọc kênh nội bộ (dài 308 m) được gia cố đóng cọc bê 

tông, kè panel bê tông, có lổ thoát nước, để đảm bảo độ ổn định cho bờ kè. 

Thông tin liên lạc: Dọc theo tuyến tỉnh lộ 941 đối diện dự án và các khu vực dân 

cư tập trung sinh sống đã có mạng lưới điện quốc gia, mạng thông tin di động phục vụ 

cho sinh hoạt của nhân dân trong vùng, hoạt động của dự án cũng sử dụng mạng lưới 

thông tin liên lạc này để phục vụ điều hành. 

- Các hạng mục công trình đã hoàn thiện và được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:  
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Hạng mục công 

trình 

Diện tích 

xây dựng 

Diện tích sàn 

(m
2
) hoặc 

công suất 

Hình thức 

sở hữu 

Cấp công 

trình 

Kho chứa giai đoạn 2 24.770 24.770 Sở hữu riêng 
Loại 1 

(theo QĐ19) 

Kho sấy giai đoạn 2 5.120 5.120 Sở hữu riêng 
Loại 1 

(theo QĐ19) 
Kho chứa + xay xát 

thành phẩm 
22.356 22.356 Sở hữu riêng 

Loại 1 

(theo QĐ19) 

Nhà ở cán bộ công 

nhân viên 
407,9 407,9 Sở hữu riêng 

Cấp IVb 

(theo QĐ19) 

Nhà ăn tập thể 2 154,5 154,5 Sở hữu riêng 
Cấp IVe 

(theo QĐ19) 

Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

* Kho và nhà xƣởng sản xuất:  

-  Kết cấu khung BTCT kết hợp tường xây 200 gạch ống cao 2m, phía trên là 

vách tole, cột thép cao 8m. 

- Cửa nhà xưởng: Cửa đẩy bằng sắt, rộng 5m cao 4,5m. 

- Cấu trúc mái: Mái lợp tole mạ màu 0,45 mm, xà gồ C200, cửa thông gió. 

- Cấu trúc nền, nền móng: được thiết kế phía dưới là lớp đá 4 x 4 chèn cấp phối 

đá dăm dầm chặt dày 220, phía trên lót đal BTCT đá 1 x 2, M200. 

* Nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh được thiết kế độc lập cho từng khu trong nhà máy 

nhằm phục vụ cho CB-CNV và công nhân của nhà máy. Kết cấu chủ yếu là vách xây 

gạch dày 200mm, khung cột BTCT, nền lót gạch ceramic nhám. 

* Văn phòng làm việc: Nằm ở phía trước của khối công trình, cấu trúc mái lợp 

tole mạ màu dày 0,45 mm, cửa nhôm kính, tường xây gạch dày 200mm, sơn nước, nền 

lót gạch ceramic 400 x 400mm. 

* Nhà ăn: Nằm phái bên phải cạnh khối nhà văn phòng, được thiết kế dạng tròn, 

nền lót gạch tàu, cột gỗ mái lợp lá. 

* Nhà tập thể: Nằm phía sau khối nhà ăn, kết cấu tường xây gạch dày 200mm, 

sơn nước, cửa đi bằng nhôm kính, nền lót gạch ceramic 400 x 400mm, mái lợp tole. 

* Bờ kè 

Hệ thống bờ kè dọc kênh nội bộ (dài 308 m) được gia cố đóng cọc bê tông, kè 

panel bê tông, có lổ thoát nước, để đảm bảo độ ổn định cho bờ kè. 

* Vĩa hè, sân bãi, đƣờng nội bộ 

Hệ thống đường nội bộ được đổ bê tông dày 10cm, rộng 8m, nhằm đảm bảo vận 

chuyển hàng hóa và giao thông đi lại được thuận lợi khi cần có thế làm sân phơi, khi 

đến vụ thu mua. 
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* Thông tin liên lạc: Dọc theo tuyến tỉnh lộ 941 đối diện Nhà máy và các khu 

vực dân cư tập trung sinh sống đã có mạng lưới điện quốc gia, mạng thông tin di động 

phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân trong vùng, hoạt động của Nhà máy cũng sử dụng 

mạng lưới thông tin liên lạc này để phục vụ điều hành. 

* Cấp điện: Nguồn điện được cung cấp từ lưới điện quốc gia trong hệ thống phân 

phối điện của huyện, có 04 trạm hạ thế riêng (01 trạm 2MW, 03 trạm 1,6 MW). 

* Cấp nƣớc: Lượng nước sử dụng trung bình khoảng 5 m
3
/ngày.đêm chủ yếu lấy 

từ nhà máy nước cung cấp chung cho huyện Châu Thành (hiện tại do nhà máy nước 

không đủ cung ứng nên sử dụng thêm nước từ giếng khoan). 

* Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

Nước mưa được thu gom trên toàn bộ khuôn viên của Nhà máy bằng hệ thống 

cống theo 02 hướng thoát như sau: 

- Khu vực giai đoạn 1: Nước mưa được thu gom và thoát theo hệ thống sê nô thu 

gom nước mưa từ mái công trình dẫn theo ống nhựa đường kính 140mm xuống đất 

chảy tràn theo hệ thống mương hở có nắp đậy (đal) rộng 400mm, đấu nối vào cống 

BTLT đường kính 500mm, kết hợp các hố ga xây gạch thẻ, chạy dọc theo nhà kho 

chính và thoát ra kênh Mặc Cần Dưng. 

- Khu nhà xưởng giai đoạn 2: Nước mưa thu gom từ seno chảy xuống đất bằng 

ống nhựa PVC đường kính 114mm vào hệ thống cống BTLT đường kính 400mm, 

600mm kết hợp các hố ga xây gạch thẻ, chạy dọc theo nhà xưởng thoát ra mương nội 

bộ của nhà máy 

* Hệ thống thoát nƣớc thải 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh dẫn về bể tự hoại và lần 

lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng phân hủy kỵ khí các chất 

bẩn. Nước thải và cặn lắng theo dòng chảy chuyển 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 trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng ống nhựa 

PVC phi 60mm. Nước thải sau xử lý được dẫn đến mương hở có nắp dal rộng 400mm, 

đấu nối vào cống BTLT đường kính 500mm thoát ra kênh Mặc Cần Dưng. 

- Nước thải từ nhà ăn sau khi qua bể tách mỡ sẽ được bơm (tại bể tách mỡ) về bể 

gom của hệ thống xử lý nước thải bằng ống nhựa PVC phi 34 mm. 

Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường 

* Chất thải rắn thông thƣờng 

- Rác thải sinh hoạt: Nhà máy đặt 5 thùng chứa rác có nắp đậy loại 120 lít tại khu 

vực sản xuất, nhà vệ sinh, sân bãi. Hàng ngày có công nhân vệ sinh đi thu gom vào 

cuối ca sản xuất, sau đó tập kết về 1 nơi cố định. Hợp đồng với đơn vị chức năng định 

kỳ thu gom vận chuyển xử lý (hợp đồng đính kèm). 
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- Rác thải sản xuất: Tập trung tại kho chứa trấu diện tích 960 m
2
, thể tích kho 

chứa 14.400 m
3
, kết cấu khung tiền chế, vách tole, mái lợp tole, 1 phần cung cấp cho 

dây chuyền sấy lúa, phần dư sẽ được bán cho các đơn vị có nhu cầu. 

* Chất thải nguy hại: Nhà máy bố trí thùng chứa riêng biệt cho từng loại chất 

thải nguy hại phát sinh, có dán nhãn thu gom cho từng loại và bố trí tại khu vực diện 

tích 4 m
2
 có vách ngăn che chắn xung quanh và có mái che. Định kỳ toàn bộ chất thải 

nguy hại tại kho chứa sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

* Nƣớc thải sinh hoạt: Nhà máy đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải từ nhà ăn và khu vệ sinh công nhân. Vị trí hệ thống xử lý nước thải 

nằm ở phía phải sau khối nhà tập thể của dự án (hướng từ ngoài nhìn vào), diện tích 

tương đương 2,0m x 7,0m; gồm các bể : bể gom, bể điều hòa, bể lắng, bể chứa, bồn lọc 

thô, bể chứa bùn; các bể xây bằng gạch lòng sắt dày 200mm vách quét chống thấm toàn 

bộ bên trong. Trong nhà điều hành có bồn lọc thô, bồn chlorine 300 lít và bồn chứa PAC 

300 lít, được xử lý theo công nghệ hóa lý với công suất hệ thống xử lý là 5m
3
/ngày.đêm. 

* Nƣớc thải nhà lắng bụi: Nhà máy đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải nhà bụi 03 ngăn, gồm các ngăn lắng, lọc, chứa. Bể xây bằng gạch 

lòng sắt dày 200mm vách quét chống thấm toàn bộ bên trong, được xử lý theo công 

nghệ hóa lý. 

* Khí thải:  

Bụi lò sấy và lò đốt trấu được xử lý triệt để qua cyclon lắng bụi, sau đó dòng khí 

được dẫn vào nhà lắng bụi (04 nhà lắng bụi; trong đó nhà lắng bụi 1 và 2 có kích thước 

mỗi nhà là 5m x 22m – thiết kế 04 ngăn, nhà lắng bụi 3 có kích thước là 5m x 22m – 

thiết kế 02 ngăn, nhà lắng bụi khu E có kích thước là 5m x 22m – thiết kế 02 ngăn) 

được bố trí cặp theo các dây chuyền sấy giai đoạn 01 và 02.  
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

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

của tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình thuộc địa phận Khóm Vĩnh 

Phước, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vị trí dự án khá thuận 

lợi do có Kênh Mặc Cần Dưng nằm ở phía trước liền kế với dự án, kênh Ba Thê cách 

dự án khoảng 600m và tuyến tỉnh lộ 941 nối liền giữa Tp.Long Xuyên đi Tri Tôn và 

các huyện khác trong tỉnh An Giang. 

Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình phù hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Dự án này đã được UBND 

tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000319 chứng nhận đầu tư lần 

đầu ngày 18/8/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 22/4/2016.  

Dự án đã được cấp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà và tài sản khác gắn liền với đất với tổng diện tích là 89.701,6 m
2
. Trong đó, nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích: 35.679,9 m
2
; Nhà nước cho thuê 

đất trả tiền một lần diện tích 54.021,7 m
2
 (hợp đồng thuê đất và giấy đất đính kèm 

phần phụ lục)    

Quyết định số 3242/QĐ-BNN-CB ngày 02/12/2010 của Bộ Nông nghiệp về việc 

phê duyệt quy hoạch hệ thống dự trữ 4 triệu tấn lúa tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Khai thác tối đa lợi ích kinh tế tương xứng với tiềm năng của vựa lúa lớn nhất cả 

nước ở ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang riêng; góp phần giúp chủ động được 

nguồn lương thực cho thị trường trong và ngoài nước. 

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

Chúng tôi tiến hành thực hiện thu mẫu đo đạc chất lượng môi để đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước là kênh Kênh Mặc Cần Dưng. 

Kênh Mặc Cần Dưng phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy 

sản, phục vụ cho mục đích tưới tiêu trong thủy lợi, giao thông thủy. 

Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ Nhà máy đến mục tiêu chất lượng 

của nguồn nước kênh Mặc Cần Dưng thì đầu tiên phải đánh giá khả năng nhận thải 

hiện tại của nó và với khả năng đó có đáp ứng được nhu cầu xả thải của Nhà máy hay 

không, để xem xét mối tương quan này chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

nguồn nước sông, hồ, cụ thể như sau: 
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Bảng: Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý 

Vị trí 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

N-NO3
- 

(mg/l) 

Dầu mỡ ĐTV 

(mg/l) 

Tổng Coliforms 

(MPN/100ml) 

NTSH 7,72 38 24 11,9 1,5 2.400 

QCVN 14: 

2008/BTNMT 

(Cột A) Cmax= C*K 

(K=1,2) 

5-9 50/60 30/36 30/36 10/12 3.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu) 

Ghi chú: 

- NTSH: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Bảng: Kết quả phân tích mẫu nƣớc mặt tại kênh Mặc Cần Dƣng 

Stt Thông số phân tích Kết quả 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

cột B1 (mg/l) 

1 BOD5 12 15 

2 Nitrat (NO3
-
)  10 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 149 50 

4 Tổng Coliform 24.000 7.500 

5 Amoni (N-NH3)  0,374 0,9 

6 DO 5,94 ≥ 4 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu) 

- Tính tải lượng ô nhiễm tối đa: 

Ltđ = (Qs + Qt) x Ctc x 86,4 

Trong đó:  

Ltđ (kg/ngày): Tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm đang xét. 

Qs (m
3
/s): Lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của kênh Mặc Cần Dưng (Qs : 

200 m
3
/s). 

Qt (m
3
/s): Là lưu lượng nước thải lớn nhất của Nhà máy (Qt = 5 m

3
/ngày.đêm = 

0,000058 m
3
/s).  

Ctc: (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xét được quy định tại cột 

B1 của QCVN 08-MT:2015 /BTNMT. 

86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m
3
/s) x (mg/l) sang (kg/ngày). 

Căn cứ công thức trên ta tính được tải lượng các chất ô nhiễm tối đa mà nguồn 

nước của kênh Mặc Cần Dưng có thể tiếp nhận. 
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Tải lƣợng ô nhiễm tối đa mà kênh Mặc Cần Dƣng có thể tiếp nhận tại điểm 

thải (Ltđ): 

Stt Thông số phân tích 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 

(mg/l) 

Ltđ 

(kg/ngày) 

1 BOD5 15 259.200 

2 Nitrat (NO3
-
) 10 172.800 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 50 864.000 

4 Tổng Coliform 7.500 129.600.038 

5 Amoni (N-NH3)  0,9 8.640 

6 DO 4 69.120 

- Tính tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận: Tải lượng ô 

nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được 

tính toán theo công thức sau: 

Ln=Qs x Cs x 86,4 

Trong đó: 

Ln (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận. 

Qs (m
3
/s): Lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của Kênh Mặc Cần Dưng (Qs : 

200 m
3
/s). 

Cs (mg/l): Giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận 

nước thải. 

Từ công thức trên, ta tính được tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp 

nhận Ln như sau: 

Tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc tiếp nhận (Ln): 

Stt Thông số phân tích 
Kết quả Ln  

(kg/ngày) (M1, mg/l) 

1 BOD5 12 207.360 

2 Nitrat (NO3
-
)   0 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 149 2.574.720 

4 Tổng Coliform 24.000 414.720.000 

5 Amoni (N-NH3)  0,374 6.463 

6 DO 5,94 102.643 

- Tính tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thải của Nhà máy đưa vào nguồn 

thải được tính theo công thức:  

Lt=Qt x Ct x 86,4 
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Trong đó: 

Lt (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm có trong nguồn thải. 

Qt (m
3
/s): Lưu lượng nước thải lớn nhất của Nhà máy (Qt: 0,000058 m

3
/s). 

Cs: (mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải. 

Từ công thức trên, tính được tải lượng ô nhiễm trong nước thải của  Nhà máy như 

sau: 

Tải lƣợng chất ô nhiễm có trong nƣớc thải của Nhà máy: 

Stt Thông số phân tích Kết quả (T1, mg/l) Lt (kg/ngày) 

1 BOD5 24 0,12 

2 Nitrat (NO3
-
) 11,9 0,06 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 38 0,19 

4 Tổng Coliform 2.400 12,03 

5 Amoni (N-NH3)   0 

6 DO  0 

- Khả năng tiếp nhận nước thải của kênh Mặc Cần Dưng tại khu vực nhận 

thải được tính như sau: 

Ltn = (Ltđ - Ln - Lt)*Fs 

Trong đó Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,5 

Khả năng tiếp nhận nƣớc thải của kênh Mặc Cần Dƣng tại khu vực nhận 

thải: 

Stt Thông số phân tích 
Ltđ 

(kg/ngày) 

Ln 

(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 BOD5 259.200 207.360 0,12 25.920 

2 Nitrat (NO3
-
) 172.800 0 0,06 86.400 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 864.000 2.574.720 0,19 -855.360 

4 Tổng Coliform 129.600.038 414.720.000 12,03 -142.559.987 

5 Amoni (N-NH3) 8.640 6.463 0 1.089 

6 DO 69.120 102.643 0 -16.762 

Qua kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy Kênh Mặc Cần Dưng vẫn đủ khả năng 

tiếp nhận tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải của Nhà máy, do đó hoạt động xả 

thải của Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình tác động không đáng kể đến mục tiêu chất 

lượng của nguồn nước kênh Mặc Cần Dưng. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Nước mưa được thu gom trên các mái nhà của khu vực văn phòng, nhà xưởng, 

khu vực sân bãi, đường giao thông nội bộ được trải nhựa hoặc lót bằng bê tông được 

xem là “nước thải có tính chất ô nhiễm nh ”. Loại nước thải này được thu gom bằng 

hệ thống dành riêng cho thoát nước mưa, sau đó thải ra nguồn tiếp nhận.  

Nước mưa chảy tràn qua khu vực có chứa chất gây ô nhiễm sẽ kéo theo các chất 

ô nhiễm có trên bề mặt chảy vào nguồn tiếp nhận, làm ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn nước tiếp nhận nếu không có biện pháp xử ý thích hợp. Tuy nhiên, với lưu 

lượng lớn nên nước mưa sẽ pha loãng được phần lớn các chất gây ô nhiễm và các khu 

vực được đánh giá là có nguy cơ làm nhiễm bẩn nước mưa chảy tràn qua sẽ được che 

chắn và có biện pháp giảm thiểu thích hợp. Do đó tác động được đánh giá ở mức độ 

thấp. 

Biện pháp giảm thiểu và kết quả thực hiện: 

- Đối với khu vực giai đoạn 01: Chủ dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống sê nô thu 

gom nước mưa từ mái công trình dẫn theo ống nhựa đường kính 140 mm xuống đất 

chảy tràn theo hệ thống mương hở có nắp đậy (đal) rộng 400 mm, đấu nối vào cống 

BTLT đường kính 1.000 mm (dài 283 m) thoát ra kênh Mặc Cần Dưng bằng 01 cửa 

xả, phần tiếp giáp mương nội bộ thoát trực tiếp ra mương bằng ống nhựa nối từ mái 

nhà kho. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc mƣa tại cơ sở (Giai đoạn 01) 

- Đối với khu nhà xưởng giai đoạn 02: Chủ dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống sê 

nô thu gom nước mưa từ mái công trình dẫn theo ống nhựa đường kính 140mm xuống 

đất chảy theo cống BTLT đường kính 400 mm, 600 mm, chạy dọc theo nhà xưởng 

thoát ra kênh nội bộ của dự án. Cống BTLT thoát nước mưa được chia thành 10 tuyến 

cống (10 cửa xả) như sau: 

+ Tuyến 1: Dài 44 m, fi 400 mm. 

+ Tuyến 2: Dài 44 m, fi 400 mm. 

Hệ thống sê nô 

thu nước mưa 

trên mái nhà 

Cống BTLT 1.000 mm 

(chiều dài 283 m) 

Ống nhựa 

fi 140 mm 

Kênh Mặc Cần Dưng 
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+ Tuyến 3: Dài 116 m, fi 400 mm. 

+ Tuyến 4: Dài 148 m, fi 600 mm. 

+ Tuyến 5: Dài 180 m, fi 600 mm. 

+ Tuyến 6: Dài 180 m, fi 600 mm. 

+ Tuyến 7: Dài 140 m, fi 600 mm. 

+ Tuyến 8: Dài 116 m, fi 400 mm. 

+ Tuyến 9: Dài 100 m, fi 400 mm. 

+ Tuyến 10: Dài 76 m, fi 400 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc mƣa tại cơ sở (Giai đoạn 02) 

- Việc sử dụng cống nước với kích thước như trên và phương án lắp đặt đúng kỹ 

thuật giúp cho việc tiêu thoát nước mưa tại dự án nhanh chóng ngay cả trong thời điểm 

trời mưa lớn. 

- Đồng thời, trong quá trình hoạt động chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công thực 

hiện các công tác như sau: 

+ Thường xuyên nạo vét thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu thoát một 

cách triệt để không gây ứ đọng. 

+ Không cho nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chứa dầu 

mỡ và các chất bẩn khác. 

(Xem thêm phần bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa của phụ lục đính kèm sau phần nội 

dung báo cáo này). 

Hệ thống sê nô 

thu nước mưa 

trên mái nhà 

Ống nhựa  

fi 140 mm 

Tuyến 1: Dài 44 m, fi 400 mm 

Tuyến 2: Dài 44 m, fi 400 mm 

Tuyến 3: Dài 116 m, fi 400 mm 

Tuyến 4: Dài 148 m, fi 600 mm 

Tuyến 5: Dài 180 m, fi 600 mm 

Tuyến 6: Dài 180 m, fi 600 mm 

Tuyến 7: Dài 140 m, fi 600 mm 

Tuyến 8: Dài 116 m, fi 400 mm 

Tuyến 9: Dài 100 m, fi 400 mm 

Tuyến 10: Dài 76 m, fi 400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Kênh nội bộ 
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3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Nguồn nƣớc thải 1: Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ hoạt động của công nhân 

viên làm việc trong dự án. Tổng số công nhân viên là 56 người (nhân viên: 16 người, 

công nhân 40 người). Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD thì lượng nước cấp tối thiểu 

là 80 lít/người.ngày, chúng tôi lựa chọn lượng nước cấp là 120 lít/người.ngày, từ đó 

tính toán lượng nước sử dụng cho hoạt động của công nhân viên là 4,32 m
3
/ngày. 

Nước thải nhà ăn phát sinh từ khu vực nấu nướng phục vụ cơm cho cán bộ, công 

nhân viên của dự án; lượng nước sử dụng cho hoạt động nấu ăn là 640 lít/ngày. 

Như vậy, tổng lượng nước thải của dự án là (4,32 + 0,64) = 4,96 m
3
/ngày. (Theo 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý 

nước thải, thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp). 

Lượng nước thải này tuy không lớn nhưng cần có biện pháp xử lý thích hợp để đảm 

bảo không gây ô nhiễm khu vực xả thải. 

Thành phần chủ yếu của các chất ô nhiễm trong nước thải bao gồm: các chất cặn 

bã, chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi sinh (Ecoli, Coliforms, …) khí thải ra ngoài môi trường nếu không được xử lý sẽ 

gây ô nhiễm tới chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực. 

Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn, nước thải 

nhà ăn sau khi qua bể tách dầu mỡ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(ống nhựa PVC fi 60 mm, dài 12 m) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận (ống nhựa fi 

34 mm, dài 20 m) là kênh Mặc Cần Dưng. 

Nguồn nƣớc thải 2: Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống phun sương tại các 

nhà lắng bụi (thiết kế từ 02 - 4 ngăn) để thu gom và xử lý bụi phát sinh từ dây chuyền 

sấy lúa được đầu tư trong giai đoạn 02. Theo đánh giá của cơ sở thì lượng nước sử 

dụng ít từ 3 – 5 m
3
/ngày. Do đó, ước tính lượng nước thải phát sinh tối đa từ hoạt động 

này là 13 m
3
/ngày (nước thải của 3 nhà bụi). Thành phần của nước thải chủ yếu là các 

chất cặn do nước từ hệ thống phun sương hấp thu bụi và cuốn chúng chảy theo.  

Tham khảo kết quả phân tích mẫu nước thải chưa qua xử lý được thu gom từ hệ 

thống phun sương tại nhà lắng bụi của Nhà máy xay xát và kho dự trữ lương thực 

thuộc Công Ty Cổ phần Gavi (Địa chỉ: Lô 3-4 cụm CN-TTCN Tân Trung, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang) như sau: 

Bảng 3.1: Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sản xuất 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột A) 

1 pH - 5,82 6 – 9 

2 TSS mg/l 222 50 

3 BOD5 mg/l 82 30 

4 COD mg/l 155 75 
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5 Tổng Nitơ (tính theo N) mg/l 3,35 20 

6 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 1,5 4 

7 Coliforms MPN/100ml 2,4 x10
5 3.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Gavi, 7/2016) 

Ghi chú:  

- (-): Không qui định. 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

Nhận xét: 

Qua bảng kết quả cho thấy có 5/7 chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường nước 

thải là không đạt so với Quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT - cột A. Do đó, 

cần có biện pháp xử lý phù hợp để nước thải đạt theo quy chuẩn cho phép trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

a) Nguồn nƣớc thải 1: Nước thải sinh hoạt và nước thải nhà ăn được tách riêng 

để xử lý trước khi đưa về hệ thống xử lý tập trung. 

Nƣớc thải sinh hoạt: 

Nước thải từ các nhà vệ sinh (WC) được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 03 

ngăn sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải (ống nhựa PVC fi 60 mm, dài 12 m) 

trước khi thải vào nguồn tiếp nhận (ống nhựa fi 34 mm, dài 20 m) là kênh Mặc Cần 

Dưng. Đối với WC phía sau nhà máy, chủ yếu là phục vụ cho khách hàng đến nhà máy 

giao dịch nên lượng nước thải chủ yếu là tự thấm, không thoát ra môi trường bên ngoài 

(hiện tai khu nhà vệ sinh này không còn hoạt động). 

Dự án đã xây dựng bể tự hoại có thể tích được tính toán theo công thức sau: 

Theo tính toán ở trên thì lượng nước thải sinh hoạt của 56 cán bộ công nhân viên 

phát sinh trong 01 ngày là 4,32 m
3
/ngày.    

Chọn hệ an toàn là 1,2 nên lượng nước thải cần xử lý là 4,32 x 1,2  5,18 

m
3
/ngày.đêm.  

Trên cơ sở đó, ta tính toán được thể tích bể tự hoại như sau: 

* Tính toán thiết kế bể tự hoại 

Dung tích của bể tự hoại: W = Wn + Wb (m
3
) 

Trong đó:  Wn = 5,18 (m
3
) 

Wb = a.N.T x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100 – P2)/100.000 

=(0,4*56*180*5*0,7*1,2*10)/100.000  1,7 (m
3
) 

Với a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho 01 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngày.đêm (chọn a 

= 0,4) 

N: Số công nhân, N = 56 người 

T: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, T = 180 – 365ng.đ, chọn T = 180 
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0,7: Hệ số tính đến 30 % cặn đã được phân giải 

1,2: Hệ số tính đến 20 % cặn được giữ lại 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95 (%) 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại P2 = 90 (%) 

 Thể tích tổng cộng của bể tự hoại = 5,18 + 1,7 = 6,88  6,9 m
3
 

(Nguồn: Lê Anh Tuấn, 2005. Công trình xử lý nước thải. Trường ĐHCT, Khoa Công 

nghệ) 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý của bể tự hoại:
 

Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải sơ bộ đồng thời thực hiện 02 chức năng: 

lắng nước thải và lên men cặn lắng. 

Thời gian nước lưu trong bể từ 01 - 3 ngày nên vận tốc nước chảy trong bể rất 

nhỏ. Do đó trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, 

lắng dần xuống đáy bể. Chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của 

các vi sinh vật yếm khí. Nhờ vậy, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc 

độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi 

sinh vật có trong lớp cặn, .... Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng nhanh. Kết 

quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu cơ sẽ bị phân 

hủy thành các chất đơn giản gồm H2O, CO2, CH4, .... Độ ẩm của cặn tươi vào bể và 

cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%.  

Bùn cặn ở đáy bể định kỳ được chủ dự án hợp đồng với Xí nghiệp môi trường đô 

thị Châu Thành sử dụng xe chuyên dùng hút bùn và đem đổ đúng nơi quy định. 

Khoảng 20% lượng cặn đã lên men được giữ lại trong bể để tạo men cho bùn cặn tươi 

mới lắng, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy cặn. 

Kết quả ứng dụng vào thực tế cho thấy, hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và các 

chất rắn lơ lửng đạt giá trị cao và ổn định, mặc dù có sự dao động về lưu lượng và 

nồng độ nước thải giữa các thời điểm trong ngày: COD: 45,9 – 95,8%, SS: 69,1 – 

97,3%, BOD5 : 60,3 – 94,7%. 

Ưu điểm: 

Bể có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu quả xử lý tương đối cao. Bể 

tự hoại với thể tích tính toán là 6,9 m
3
 (kích thước: D2,875m x R2m x H1,2m) chia 

làm 03 ngăn; kết cấu xây rạch thẻ, tường 200 mm, tô trát hoàn thiện và chống thấm 

bằng hồ dầu. Kinh phí cho công trình xây dựng bể tự hoại ước tính khoảng 40 triệu 

đồng. Hình vẽ mô tả cấu tạo hoạt động bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt được trình 

bày như sau: 
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Hình 3.3: Mô hình bể tự hoại 

Nƣớc thải nhà ăn: 

Nước thải từ nhà ăn (khoảng 640 lít/ngày.đêm), được thu gom vào bể tách dầu 

mỡ (bể chia làm 04 ngăn đều nhau, kích thước D3m x R1m x 1,1m) để lắng tạp chất 

và tách dầu mỡ trong nước thải. Tại ngăn cuối đặt bơm nước thải dạng chìm  

(công suất 250 W) để bơm nước thải theo ống nhựa đường kính 34 mm (dài 64 m) về 

hệ thống xử lý tập trung có công suất 5 m
3
/ngày.đêm (đã được đầu tư xây dựng và 

đang vận hành ổn định) theo quy trình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Quy trình xử lý nƣớc thải nhà ăn, nƣớc thải sinh hoạt 5m
3
/ngày.đêm 

Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải nhà ăn có thành phần dầu mỡ nên được đưa về bể tách dầu mỡ trước 

khi được bơm về bể thu gom cùng với nước thải vệ sinh từ hầm tự hoại.  

Bể thu gom 

Bể lắng 

Bể chứa  

Bồn chứa trung gian 

Nguồn tiếp nhận (Kênh 

Mặc Cần Dưng), đạt cột A 

QCVN 14:2008/BTNMT 

Nước thải nhà ăn  
Nước thải vệ sinh từ hầm 

tự hoại 

Bể tách dầu mỡ 
Bồn  

chứa mỡ 

Bồn lọc thô 

Chlorine 

PAC Bể chứa bùn 
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* Bể gom: 

Đầu tiên, nước thải theo cống dẫn chảy vào bể gom. Tại đây nước thải sẽ được 

lắng 01 phần các tạp chất lơ lửng. Sau đó, nước thải được bơm chìm bơm qua bể lắng. 

* Bể lắng: 

Bể lắng có dạng hình vuông, đáy hình chóp, nước thải được đưa vào ống trung 

tâm phía cuối ống trung có dạng hình loe, có thiết kế tấm chắn hình nón cuối ống chủ 

yếu nhằm làm giảm dòng chảy tạo không gian lắng yên tĩnh, nước sẽ được thu qua 

máng thu ở phía trên. Tại đây nước thải được châm hoá chất keo tụ PAC nhằm keo tụ 

các tạp chất, huyền phù có trong nước thải và làm cho nước trong. Tác dụng của hóa 

chất PAC như sau: 

- Một trong những chất keo tụ thế hệ mới, tồn tại dưới dạng polime vô cơ là poli 

nhôm clorua (Polime aluminium chloride), thường viết tắt là PAC (hoặc PACl). Hiện 

nay, ở các nước tiên tiến, người ta đã sản xuất PAC với lượng lớn và sử dụng rộng rãi 

để thay thế phèn nhôm sunfat trong xử lý nước sinh hoạt và đặc biệt là xử lí nước thải. 

- PAC có công dụng làm các hạt keo co cụm thành bông cặn lớn dễ lắng là dùng 

các tác nhân thích hợp “khâu” chúng lại thành các hạt lớn hơn đủ lớn, nặng để lắng. 

Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tạo bông được thực hiện nhờ những phân tử 

các chất cao phân tử tan trong nước và có ái lực tốt với các hạt keo hoặc các hạt cặn 

nhỏ.  

- Tính chất: PAC có công thức tổng quát là  [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m (trong đó m 

<=10, n<= 5). PAC thương mại ở dạng bột thô màu vàng nhạt hoặc vàng đậm, dễ tan 

trong nước và kèm tỏa nhiệt, dung dịch trong suốt, có tác dụng khá mạnh về tính hút 

thấm. 

- PAC có nhiều ưu điểm so với phèn nhôm sunfat và các loại phèn vô cơ khác: 

+ Hiệu quả keo tụ và lắng trong > 4-5 lần. Tan trong nước tốt, nhanh hơn nhiều, 

ít làm biến động độ pH của nước nên ko phải dùng NaOH để xử lí và do đó ít ăn mòn 

thiết bị hơn. 

+ Không làm đục nước khi dùng thừa hoặc thiếu. 

+ Không cần (hoặc dùng rất ít) phụ gia trợ keo tụ và trợ lắng. 

+ [Al] dư trong nước < so với khi dùng phèn nhôm sunfat. 

+ Khả năng loại bỏ các chất hữu cơ tan và không tan cùng các kim loại nặng tốt 

hơn. 

+ Không làm phát sinh hàm lượng SO4
2-

 trong nước thải sau xử lí là loại có độc 

tính đối với vi sinh vật. 

Lượng bùn lắng ở đáy bể sẽ được bơm bùn bơm về bể chứa bùn. 

Với thời gian lưu của nước trong bể này khoảng 02 giờ, hiệu quả giữ lại cặn lơ 

lửng đạt 70 – 80%. 

Lượng hóa chất PAC sử dụng 50g/m
3
 nước thải. 
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* Bể chứa: 

Bể chứa có tác dụng chứa nước thải để bơm lên bồn lọc thô (bồn lọc áp lực). Tại 

đây nước thải được khử trùng với chlorine. Chlorine được bơm định lượng vào nước 

thải. Bản chất tác dụng khử trùng của Clo là sự oxi hóa phân hủy màng tế bào của vi 

sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt. Nước sau khử trùng sẽ được bơm nổi bơm vào thiết 

bị lọc áp lực.  

Lượng hóa chất Chlorine sử dụng 8g/m
3
 nước thải. 

* Bồn lọc áp lực: 

Bên trong thiết bị lọc áp lực nước lần lượt đi qua các lớp vật liệu than hoạt tính, 

cát lọc và sỏi, huyền phù được giữ lại ở khoảng trống giữa các hạt, trên phần lớn nhất 

của chiều cao lớp lọc. Thiết bị lọc này còn có tác dụng giảm tải. Nước sau khi đi qua 

thiết bị này nồng độ chất bẩn hữu cơ đã đạt các chỉ tiêu về hàm lượng. Thiết bị lọc áp 

lực được thiết kế kín tuyệt đối, áp lực lọc khoảng 02 kg/cm
2
 nhằm tăng hiệu quả lọc 

tối đa cho quá trình lọc cưỡng bức, vận hành lọc và rửa lọc trở nên đơn giản bằng cách 

thay đổi các van trên khung van. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

A trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Mặc Cần Dưng bằng 01 cửa xả. 

* Bể chứa bùn: 

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

cơ bị phân hủy theo hai giai đoạn: 

 Giai đoạn 01: Quá trình lên men acid, theo đó các hydratcacbon, mỡ, 

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

 Giai đoạn 02: Quá trình lên men kiềm, các sản phẩm của giai đoạn 01 tiếp tục 

bị phân hủy tạo thành metan, khí cacbonic, …. 

Tại đây men MicroPhốt cùng với dung dịch vôi 5% sẽ được bổ sung vào nhằm 

đẩy nhanh quá trình phân hủy bùn và diệt trứng giun sán cũng như các vi khuẩn gây 

bệnh chứa trong bùn trước khi thải ra môi trường. 

Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải và bùn thải từ nhà vệ sinh 

tự hoại sẽ được hút ra ngoài theo định kỳ. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải được trình bày trong bảng sau: 

Stt Hạng mục Kích thƣớc (m) Đơn vị Thể tích 

1 Bể tách mỡ D x R x H =  2,8 x 0,5 x 1,0 m
3
 1,4 

2 Bể thu gom D x R x H =  1,5 x 0,5 x 1,5 m
3
 1,125 

3 Bể lắng D x R x H = 1,5 x 1,5 x 1,5 m
3
 3,375 

4 Bể chứa D x R x H = 1,5 x 0,6 x 1,5 m
3
 1,35 

5 Bể chứa bùn D x R x H = 1,5 x 1,0 x 1,5 m
3
 2,5 

6 Nhà điều hành D x R = 2,0 x 2,0 m
2 

4 
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- Hiệu quả xử lý hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

Stt 
Thông số 

ô nhiễm 

Kết quả phân tích mẫu QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột A) Cmax= C*K 

(K=1,2) 

Hiệu suất 

xử lý (%) Trƣớc xử lý Sau xử lý 

1 pH 7,69 7,24 5 - 9 - 

2 TSS (mg/l) 76 31 50/60 59,21 

3 BOD5 (mg/l) 224 26 30/36 88,39 

4 N-NO3
-
 (mg/l) 0,066 4,1 30/36 - 

5 
Dầu mỡ ĐTV 

(mg/l) 
4,81 KPH 10/12 100% 

6 
Coliforms 

(MPN/100ml) 
4,6 x 10

6
 2.400 3.000 99,94 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt tại dự án) 

b) Nguồn nƣớc thải 2: Nước thải sản xuất. 

Dự án bố trí xây dựng bể lắng lọc 03 ngăn để thu gom và xử lý riêng cho từng 

nhà bụi. Nước thải tại mỗi nhà bụi được dẫn theo mương thoát riêng về bể lắng lọc 03 

ngăn để xử lý theo quy trình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Quy trình xử lý nƣớc thải sản xuất 

Thuyết minh: 

Nước thải phun sương tại mỗi nhà bụi được thu gom và xử lý bằng bể lắng lọc 03 

ngăn (tổng cộng có 4 bể, 03 bể cho giai đoạn 01 và 01 bể cho giai đoạn 02). 

- 03 bể lắng lọc của giai đoạn 01: 

+ Bể được thiết kế 03 ngăn, lần lượt vào ngăn lắng có kích thước 1,47m x 1,47m 

cao 1,2m = 2,59 m
3
 để lắng bụi trong nước thải. Tiếp theo đi qua ngăn lọc kích thước 

1,47m x 0,57m x 1,2m = 01 m
3
, trong ngăn lọc bố trí các lớp vật liệu than hoạt tính, 

Ngăn lắng 

Ngăn lọc 

Ngăn chứa 

Nguồn tiếp nhận 

Nước thải phun sương 
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cát, sỏi có tác dụng giữ lại toàn bộ lượng cặn lơ lửng trong nước thải và các chất ô 

nhiễm trong nước thải. Nước thải sau ngăn lọc sẽ tự chảy vào ngăn chứa có kích thước 

1,47m x 0,8m cao 1,2m = 1,4 m
3
. Chất lượng nước thải sau ngăn chứa đạt cột A của 

QCVN 40:2011/BTNMT và được thoát ra tuyến kênh nội bộ của dự án bằng đường 

ống nhựa PVC fi 114 mm. 

+ Hiện trạng trong giai đoạn 01, chúng tôi đã xây dựng hoàn chỉnh và vận hành 

02 bể lắng lọc, còn lại 01 bể lắng lọc sẽ được chủ dự án tiếp tục xây dựng hoàn thiện 

trong thời gian tới. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Mô hình mặt cắt bể lắng lọc 03 ngăn xử lý nƣớc thải sản xuất của GĐ01 

- 01 bể lắng lọc của giai đoạn 02: 

Bể được thiết kế 03 ngăn (chiều cao là 1,5 m) có phần cải tiến hơn so với bể lắng 

lọc đã được xây dựng ở giai đoạn 01, kích thước mỗi ngăn được bố trí như hình 3.5 

bên dưới. Trong đó: 

+ Ngăn lắng được thiết kế tách vách thành ngăn 1 (như hình 3.7). 

+ Ngăn lọc được thiết kế tách vách thành ngăn 2, 2’ (như hình 3.7). 

+ Ngăn 3: chức năng là ngăn chứa. 

(Xem bản vẽ thiết kế được kèm theo trong phần phụ lục báo cáo) 

Chất lượng nước thải sau ngăn chứa đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNMT và 

được thoát ra tuyến kênh nội bộ của dự án bằng mương dẫn rộng 400 mm, dài 45m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7: Mô hình mặt bằng bể lắng lọc xử lý nƣớc thải sản xuất của GĐ02 

 

 

 

 
 

Sỏi 

Cát lọc Than hoạt tính 

Giá đỡ 

 

Nước ra 
Nước vào 

Hố lắng 1 Ngăn lọc Ngăn chứa 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Các nguồn phát sinh 

* Bụi:  

Nguồn phát sinh cố định: Đối với các nhà máy chế biến gạo nguồn gây ô nhiễm 

nhiều và chủ yếu là bụi mịn tại những vị trí của dây chuyền sản xuất: công đoạn sấy, 

máy làm sạch, máy xát trắng, sàng đảo, trống chọn hạt, thùng làm mát, vị trí thu cám. 

Ngoài ra băng tải, máng trượt khi hoạt động cũng gây phát sinh bụi nhưng ở mức độ 

nh  hơn.  

Nguồn phát sinh di động: xếp dỡ nguyên liệu, gạo thành phẩm, phương tiện vận 

chuyển. Những nguồn trên phát sinh bụi ít hơn, tuy khó kiểm soát nhưng mang tính 

chất không thường xuyên. 

* Khí thải: 

Khí thải đặc trưng phát sinh từ hoạt động sản xuất: chủ yếu là khói thải từ các 

máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất như: máy phát điện dự phòng, khí thải 

lò sấy. Bên cạnh đó khí thải còn sinh ra từ các phương tiện giao thông phục vụ các 

hoạt động trong nhà máy. Khi hoạt động thải ra môi trường một khối lượng khí thải 

chứa các chất ô nhiễm như: NOx, CO, SO2, …. 

* Công trình thu gom: Bụi, khí thải phát sinh được thu gom bằng quạt hút đưa về 

cyclone lắng bụi và nhà chứa bụi bằng ống sắt fi 400mm- 600mm.  

3.2.2. Các công trình, biện pháp xử lý 

* Giảm thiểu bụi: Lượng bụi phát sinh từ nhà máy xay xát là điều không thể 

tránh khỏi. Tuy nhiên, nhà dân cách xa khu vực sản xuất 50 m nên ảnh hưởng đến sinh 

hoạt của người dân là không đáng kể. Mặt khác, để đảm bảo cho sức khỏe của công 

nhân trong nhà máy cũng như tránh tác động đến môi trường xung quanh. Chủ dự án 

sẽ sử dụng các biện pháp giảm thiểu đồng bộ như sau: 

- Đối với công đoạn sấy: 

Vì quá trình sấy được áp dụng theo công nghệ sấy tầng sôi kết hợp sấy tháp trong 

điều kiện kín và được tự động hóa nên vấn đề môi trường được xử lý đạt tiêu chuẩn. 

Bụi lò sấy và lò đốt trấu được xử lý triệt để qua cyclon lắng, quạt hút nên giảm 

thiểu được tối đa ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chủ dự án cũng đầu tư các nhà lắng 

bụi (04 nhà lắng bụi; trong đó nhà lắng bụi 1 và 2 có kích thước mỗi nhà là 5m x 22m 

– thiết kế 04 ngăn, nhà lắng bụi 3 có kích thước là 5m x 22m – thiết kế 02 ngăn, nhà 

lắng bụi khu E có kích thước là 5m x 22m – thiết kế 02 ngăn) được bố trí cặp theo các 

dây chuyền sấy giai đoạn 01 và 02. Mô hình xử lý của nhà bụi như sau: 
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Hình 3.8: Mô hình xử lý tại nhà lắng bụi 

Bụi phát sinh trong công đoạn sấy được quạt hút thổi theo hệ thống ống kín đi 

vào nhà chứa bụi, bụi được tách ra khỏi không khí bằng vách hướng dòng dạng zíczắc 

và lắng xuống nền nhà lắng bụi. Tại ngăn cuối của nhà bụi có bố trí hệ thống phun 

sương để xử lý triệt để lượng bụi trong dòng khí thải, sau đó dòng khí được thoát ra 

ngoài bằng ống thoát (đường kính 220mm) trên mái của nhà bụi. 

Nhiên liệu đốt bằng trấu với chủng loại lò dạng kín, gọn, năng suất, hiệu suất 

cao, khí thải và tro được xử lý triệt để. 

- Đối với khâu ép củi trấu: 

Nhà máy trang bị ống nạp trấu là ống kín và phiễu chứa trấu được che chắn kín. 

Tại phiễu chứa trấu sẽ lắp đặt quạt hút bụi theo ống kín thổi vào thiết bị túi vải để lọc 

bụi. Thường xuyên vệ sinh hoặc thay mới để đảm bảo khả năng lọc bụi của thiết bị túi 

vải. Ngoài ra, khu vực ép trấu được đặt trong nhà bao che kín xung quanh nhằm ngăn 

ngừa bụi phát tán ra bên ngoài (Hiện tại dây chuyền ép củi trấu tại dự án đã ngừng 

hoạt động). 

- Đối với dây chuyền bóc vỏ lúa: 

Lắp đặt đầy đủ các quạt hút và cyclone tại các công đoạn phát sinh bụi như: băng 

tải lúa, tải trấu, …. 

Kho trấu được che chắn cẩn thận, tránh làm phát tán bụi ra môi trường xung 

quanh trong quá trình vận chuyển trấu. 

Băng tải trấu được làm kín từ bộ phận tách vỏ đến kho chứa trấu để hạn chế tối 

đa lượng bụi phát tán ra môi trường. 

- Đối với dây chuyền xát trắng - lau bóng gạo: 

Lắp quạt hút tại các vị trí  của dây chuyền lau bóng như sàng – bồ đài để thu khí 

(1): Quạt hút 

(2): Ống dẫn khí thải 

(3): Nhà xử lý bụi 

(4): Bể lắng lọc nước thải 

(5): Cấp nước 

 

Khí vào 
Khí ra 

(5) 
(1) 

(2) (3) 

Nước thải 

(4) 

Bơm  
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và bụi vào hệ thống cyclone khí động học tách bụi, cám ra khỏi không khí. 

Lắp quạt hút ở các máy xát trắng, lau bóng gạo để thu gom vào cyclone (kết hợp 

phun nước dạng sương lau bóng gạo theo công nghệ đồng bộ). 

Lắp quạt hút cám tại các hệ thống tách cám ra khỏi gạo và thổi vào cyclone thu 

hồi cám ở cuối hệ thống. Các cyclone thu hồi cám được đặt trong nhà kho riêng biệt, 

được che chắn kín để hạn chế bụi phát sinh ra bên ngoài. 

Trang bị hệ thống kín bằng việc trang bị các bộ phận lắp ghép, mối nối công 

nghệ kín tránh sự phát tán bụi vào môi trường không khí. 

Cách ly các hệ thống cám và bụi thu hồi trong sản xuất để tránh sự hòa nhập của 

các thành phần này vào môi trường xung quanh. 

Bênh cạnh đó, trong quá trình vận chuyển nguyên liệu đầu vào và xuất thành 

phẩm đầu ra được thực hiện một cách nh  nhàng tránh phán tán bụi và nhà máy cũng 

trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân sản xuất (nón bảo hộ, kính chống bụi, khẩu 

trang, đồ bảo hiểm) và trang bị các bộ phận an toàn phòng hộ máy trong quá trình vận 

hành. 

Cấu trúc nhà xưởng thông thoáng theo tiêu chuẩn sản xuất công nghệ hiện đại 

đảm bảo thông thoáng cho công nhân vận hành. 

Bên cạnh giải pháp sử dụng các thiết bị để xử lý bụi và khí thải chủ dự án sẽ bố 

trí cây xanh cách ly xung quanh dự án để góp phần giảm thiểu bụi và khí thải. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9: Mô hình cyclone thu bụi 

Thuyết minh nguyên lý hoạt động của cyclone: 

Cyclone là dạng thiết bị thu hồi bụi phổ biến nhất hiện nay. Chọn cyclone trụ là 

loại cyclone thuộc nhóm năng suất cao. Chọn cyclone có đường kính 1,5 m, chiều cao 

4m. Vận tốc dòng khí qua cyclone 4 m/giây. 

Nguyên lý hoạt động của cyclone dựa trên lực ly tâm khi dòng khí chuyển động 

xoay trong thân thiết bị theo phương tiếp tuyến. Dưới tác dụng của lực ly tâm các hạt 

bụi bị văng về phía thành cyclone và tách khỏi dòng khí. Khí sạch tiếp tục chuyển 

hướng 180
o
 và đi ra khỏi cyclone qua ống thu khí đặt theo trục của cyclone. Các hạt 

bụi sau khi đến thành cyclone chuyển động về phía ống thu bụi và được thu vô bao 

định kỳ chuyển đến kho chứa. 

pheåu 

chöùa buïi

khí vaøo

khí ra
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* Giảm thiểu ô nhiễm khí thải và nhiệt: 

- Đối với khí thải công đoạn sấy: 

Công đoạn sấy không diễn ra thường xuyên chỉ thực hiện vào vụ Hè Thu và Thu 

Đông.  

Do công nghệ sấy tại nhà máy là công nghệ mới bao gồm sấy tầng sôi kết hợp 

sấy tháp. Được đầu tư đồng bộ kín, vận hành tự động nên vấn đề ô nhiễm môi trường 

được hạn chế đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng đã trang bị thêm các 

phương án xử lý khí thải như: 

+ Sử dụng các quạt hút bụi về cyclone thu bụi và nhà lắng bụi để thu bụi.  

+ Nâng cao chiều cao phát tán khói của khu sấy lên (h = 10 - 15m), nhằm phát 

tán tốt hơn tải lượng và nồng độ khí thải.  

 

 

Hình 3.10: Sơ đồ xử lý khí thải của công đoạn sấy lúa 

- Đối với khí thải từ khâu ép củi trấu: 

Tại mỗi máy ép củi trấu sẽ đặt 01 chóp hút tại vị trí thoát khói thải. Các chóp hút 

này sẽ được đấu nối đường ống với quạt hút và đẩy qua ống khói. Chiều cao phát tán 

khói của ống khói cao 10 – 15m, nhằm phát tán tốt hơn tải lượng và nồng độ khói thải 

(Hiện tại dây chuyền ép củi trấu tại dự án đã ngừng hoạt động). 

- Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt: 

Thiết kế quạt thông gió với máy nhà 02 tầng có lưới lọc kích thước nhỏ tạo điều 

kiện cho dòng khí luân chuyển tự nhiên dễ dàng từ trong ra ngoài và ngược lại bằng 

quạt (hạn chế dùng quạt với tần số lớn làm bụi phát tán). 

Một trong yếu tố cần thiết giảm sự ô nhiễm nhiệt cho nhà máy là hạn chế sử dụng 

các thiết bị chiếu sáng bằng điện. 

3.3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.3.1. Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt 

a) Nguồn phát sinh: 

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân. Thành phần 

chủ yếu là thực phẩm dư thừa, chất hữu cơ, bao nylon, giấy, …. Chất thải rắn hữu cơ, 

thực phẩm dư thừa dễ phân hủy gây mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân 

lao động và môi trường xung quanh. 

 

 

 

 

 

Khí thải vào Quạt hút Cylone thu bụi Nhà lắng bụi Khí thải ra 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gạo Vĩnh Bình 

 
 

 

 

Đơn vị tư vấn: Công Ty TNHH TM Và DV Vina Xanh 

Địa chỉ:  647/33, Tôn Thất Thuyết, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang                   

ĐT: 02963.605344            DĐ: 0943.486222           E-mail: vinaxanhag@gmail.com 

34 

Bảng 3.2: Liệt kê thành phần và % trọng lƣợng của rác thải sinh hoạt 

Stt Thành phần % Theo trọng lƣợng 

1 Rác hữu cơ  41,98 

2 Giấy  5,27 

3 Nhựa, cao su 7,19 

4 Vải 1,75 

5 Thủy tinh  1,42 

6 Đá, đất, sành sứ 6,89 

7 Xương, vỏ hộp 1,27 

8 Kim loại 0,59 

9 Tạp chất (10mm) 33,64 

Tổng 100% 

(Nguồn: Công Ty TNHH MTV Công Trình Đô Thị TP.Cần Thơ, 2013) 

Theo bảng 2.23 của QCVN 01:2021/BXD thì lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

tại khu vực thuộc đô thị loại V là 0,8 kg/người-ngày, từ đó ước tính lượng chất thải rắn 

sinh hoạt của nhà máy là: 28,8 kg/ngày (16 người lưu trú tại nhà máy lượng rác sinh 

hoạt là 16 x 0,8 = 12,8 kg/ngày; 40 người làm việc trong giờ hành chánh ước tính 

khoảng 40 x 0,4 kg = 16 kg/ngày), tương đương 864 kg/tháng. 

b) Biện pháp giảm thiểu: 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được thu gom bằng 5 thùng chứa 

chuyên dụng loại 120 lít có nắp đậy tại khu vực sản xuất, nhà vệ sinh và sân bãi. Yêu 

cầu công nhân không vứt rác bừa bãi mà phải bỏ vào các thùng rác đã được trang bị 

trong khuôn viên nhà máy. Hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để thu gom trực tiếp từ 

thùng chứa rác và chuyển đi xử lý định kỳ hàng ngày (Nhà máy không bố trí khu vực 

lưu chứa tập kết chất thải rắn sinh hoạt). 

3.3.2. Chất thải sản xuất 

a) Nguồn phát sinh: 

Do đặc thù của loại hình hoạt động nên rác thải sản xuất của nhà máy chủ yếu là 

trấu, cám rơi vãi sinh ra trong quá trình xay xát, dây buộc, bao bì hư, …. 

- Công suất hoạt động (cả 02 giai đoạn) của nhà máy là 200.000 tấn lúa nguyên 

liệu/năm, lượng trấu phát sinh khoảng 40.000 tấn/năm (trấu chiếm 20% khối lượng hạt 

lúa). Nhà máy hoạt động 250 ngày/năm nên lượng trấu phát sinh hàng ngày là 160 

tấn/ngày (4.800 tấn/tháng). Nếu lượng trấu này không được xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng 

đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân không chỉ ở khu vực dự án mà 

còn ảnh hưởng đến những vùng lân cận. 

- Theo nhu cầu nhiên liệu cung cấp làm chất đốt cho lò sấy lúa của nhà máy (Giai 

đoạn 01 và giai đoạn 02) khoảng 50 kg trấu/01 tấn lúa, như vậy với công suất sấy tối 
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đa 2.000 tấn/ngày thì lượng trấu cần thiết là 100 tấn trấu/ngày. Ước tính lượng tro sinh 

ra chiếm khoảng 10% - 15% trọng lượng của trấu. Do đó, lượng tro sinh ra hàng ngày 

là 10 – 15 tấn/ngày. Nếu không thu gom cẩn thận sẽ gây ô nhiễm không khí, nước, đất, 

gây ảnh hưởng môi trường và công nhân trực tiếp sản xuất trong nhà máy. Các nguồn 

thải này sẽ được thu gom, quản lý và xử lý theo yêu cầu chất thải sản xuất công nghiệp 

đảm bảo an toàn đối với môi trường. Tuy nhiên, hoạt động sấy lúa không diễn ra 

thường xuyên mà chỉ hoạt động vào vụ Thu Đông và Hè Thu, với thời gian hoạt động 

trung bình là 5 tháng/năm. 

+ Vào mùa khô, trấu dễ dàng phát tán theo gió gây ô nhiễm môi trường không 

khí, làm mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. 

+ Vào mùa mưa, trấu bị nước mưa cuốn trôi làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước 

và làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

- Trong quá trình xay xát cũng phát sinh một lượng cám rơi vãi, bao bì hư, dây 

buộc, tạp chất (đất, cát) từ công đoạn sàn. Lượng rác này phát sinh với khối lượng 

không nhiều khoảng 100 – 200kg/ngày và được thu gom định kỳ nên tác động không 

đáng kể. 

b) Biện pháp giảm thiểu: 

Từ đánh giá lượng chất thải sản xuất ở phần trên thì chất thải phát sinh chủ yếu là 

trấu thải, với khối lượng tương đối lớn. Lượng trấu thải này được xử lý như sau: 

- Thời gian lò sấy lúa hoạt động thì lượng trấu cung cấp cho lò sấy là 100 

tấn/ngày, 60 tấn còn lại được bán cho các đơn vị có nhu cầu. 

- Thời gian lò sấy không hoạt động thì lượng trấu này được trữ trong kho chứa 

trấu, 01 phần sẽ được bán cho các đơn vị có nhu cầu. 

- Theo thiết kế sức chứa tối đa kho trấu của nhà máy là 960 m
2
. 

Kết cấu: Kho chứa trấu được đóng các cột bê tông, bao bọc kín đáo bằng tole 

xung quanh và có mái che bằng tole, cao 15 m, tránh phát tán bụi ra môi trường xung 

quanh làm ô nhiễm môi trường. 

Với thể tích kho chứa 14.400 m
3
, tỉ trọng của trấu là 130 kg/m

3
, lượng trấu phát 

sinh của nhà máy tối đa 160 tấn/ngày (tính cho cả 02 giai đoạn). Như vậy, kho trấu của 

nhà máy có thể chứa được lượng trấu phát sinh trong 12 ngày hoạt động.  

- Đối với rác phát sinh trong công đoạn sàng làm sạch lúa như: rơm rạ, dây buộc, 

bao bì hỏng, … được thu gom phân loại và được xử lý như rác thải sinh hoạt. 

- Tro trấu phát sinh hàng ngày được thu gom cẩn thận và bố trí ở khu vực chứa 

tro và bán cho các thương lái có nhu cầu sử dụng. Riêng tại khu vực chứa tro nhà máy 

sẽ bố trí trồng dãy cây xanh tán dày dọc theo ranh đất tiếp giáp với đất ruộng của 

người dân và che chắn thêm bằng lưới rây (có độ dày cao) cao từ 2,5 m đến 3 m xung 

quanh khu vực bãi chứa tro kết hợp phun nước dập bụi trong những ngày nắng gắt, 

đảm bảo không để bụi tro phát tán ra môi trường bên ngoài. Khi tro ổn định nhiệt độ, 
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được cho vào bao, xếp thành hàng và bao che bên ngoài kín bằng tấm bạt, sau đó bán 

cho các đơn vị có như cầu sử dụng. 

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

a) Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là: giẻ lau máy móc, đuôi que hàn, dầu nhớt 

thải, bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, ... ước tính khoảng 155 kg/năm (Nhà máy đã 

thống kê và tính toán khối lượng chất thải nguy hại cho cả 02 giai đoạn của dự án, tức 

là đã bao gồm khối lượng chất thải nguy hại khi nhà máy nâng quy mô, công suất ở 

giai đoạn 02). Khối lượng cụ thể được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3: Thành phần và khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lƣợng trung 

bình (kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Giẻ lau dầu nhớt Rắn 24 18 02 01 

2 Đuôi que hàn thải Rắn 24 07 04 01 

3 Dầu nhớt thải Lỏng 48 15 01 07 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 18 16 01 06 

5 Hộp mực in thải Rắn 6 08 02 04 

6 Xỉ hàn có thành phần nguy hại Rắn 15 07 04 02 

7 Thuốc diệt trừ các loài gây hại Rắn/lỏng 20 16 01 05 

 Tổng số lƣợng 155  

(Nguồn: Chủ dự án) 

b) Biện pháp giảm thiểu: 

Công ty đã thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 

89.000141.T do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 12/9/2014. 

Quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường. 

Nhà máy đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 8 m
2
 để lưu giữ 

các chất thải nguy hại phát sinh. Khu vực được xây dựng bằng tole, nền xi măng cao 

ráo, có vách và mái che kín đáo, chia làm 2 ngăn. Trong đó, 1 ngăn chứa các thùng 

nhớt, loại thùng 30 lít, 1 ngăn chứa các loại chất thải nguy hại khác bao gồm: bố trí 01 

thùng loại 20 lít chứa que hàn, xỉ hàn; 01 thùng 20 lít chứa giẻ lau; 01 thùng 20 lít 

chứa hộp mực in; 01 thùng 20 lít chứa vỏ chai thuốc BVTV; 01 thùng lớn loại 200 lít 

chứa bóng đèn huỳnh quang. 

Các chất thải được thu gom, phân loại và chứa theo từng loại chất thải riêng biệt 

và có dán mã số chất thải nguy hại theo đúng quy định. Định kỳ hợp đồng với đơn vị 

có đủ chức năng đến thu gom, vận chuyển lượng chất thải nguy hại tại Nhà máy (như 

Công Ty CP Môi Trường Đô Thị An Giang). 
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3.5. Công tình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

3.5.1. Nguồn phát sinh 

Nguồn ồn phát sinh chủ yếu từ các máy móc thiết bị trong dây chuyền xay xát và 

lau bóng gạo và mang tính chất thường xuyên như: tiếng va đập của bàn gằng, đảo 

gạo, hệ thống motor, quạt hút, máy tách thóc, máy xát trắng, trống chọn hạt và tiếng ồn 

từ máy phát điện, …. Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và thành phẩm của nhà máy, .… 

Độ rung phát sinh từ sự va đập của bàn gằng, máy tách thóc, đảo gạo, trống chọn 

hạt, hệ thống motor, ... trong dây chuyền sản xuất. Khi hoạt động các thiết bị này sẽ 

tạo ra lực rung chấn tác động xuống nền khu vực đặt thiết bị và tác động đến khu vực 

lân cận. Tuy nhiên, các máy móc được đầu tư mới và hiện đại có mức độ rung thấp, 

bên cạnh đó nhà máy đã bố trí nền bê tông hóa được gia cố chắc chắn và thường xuyên 

bảo trì máy móc nên đã hạn chế được tác động của độ rung tại nhà máy. 

3.5.2. Biện pháp giảm thiểu 

a) Đối với tiếng ồn: 

Nguồn ồn phát sinh chủ yếu trong dây chuyền sản xuất từ tiếng va đập của bàn 

gằng, đảo gạo, hệ thống motor, quạt hút, máy tách thóc, máy xát trắng, trống chọn hạt, 

máy ép trấu, máy phát điện dự phòng, …. Tuy nhiên, chủ đầu tư trang bị dây chuyền 

máy móc hiện đại, mới hoàn toàn, thiết kế kết cấu nhà xưởng giảm ồn và bố trí máy 

móc thiết bị một cách hợp lý nên độ ồn phát sinh không đáng kể. Nên khả năng tiếng 

ồn phát tán ra khu vực bên ngoài gây ảnh hưởng đến người dân là không đáng kể. 

Bên cạnh đó để hạn chế tiếng ồn trong quá trình sản xuất, chủ đầu tư đã thiết kế 

công trình theo quy cách nhà xưởng công nghiệp, các dây chuyền sản xuất được đặt 

trong khu vực riêng và được bao che bởi vách nhà xưởng, từ đó đã hạn chế đáng kể 

tiếng ồn phát sinh. Ngoài ra, nhà máy thường xuyên kiểm tra và định kỳ bôi trơn, sửa 

chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng để giảm ồn và đảm bảo an toàn lao động cho 

công nhân trong quá trình hoạt động. 

Có kế hoạch vận chuyển hợp lý để hạn chế tiếng ồn từ phương tiện chuyên chở 

hàng hóa ra vào nhà máy. 

Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị gây ra tiếng ồn cùng lúc. 

Tắt máy trong khi chờ bốc xếp hàng hóa. 

Trồng cây xanh quanh khu vực nhà máy bên cạnh việc tạo bóng mát và tăng vẻ 

mỹ quan cho nhà máy, cây xanh còn có tác dụng giảm ồn từ các phương tiện trong nhà 

máy đến các hộ xung quanh. 

Đối với máy phát điện: Đặt ở vị trí cách xa khu vực văn phòng và nơi tập trung 

đông công nhân, đồng thời sẽ trang bị buồng tiêu âm cho máy phát điện dự phòng. Kết 

cấu chống ồn của phòng đặt máy phát điện gồm: Phòng đặt máy phát điện được xây 
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bằng gạch thẻ, bên trong phòng đặt máy được ốp 01 lớp mốp xốp EPS dạng tấm dày 

50 - 100mm. 

 

 

 

 

 

 

                                  

Hình 3.11: Hệ thống khống chế tiếng ồn 

b) Đối với độ rung:  

Thường xuyên kiểm tra, thay thế hoặc bổ sung các đệm cao su và lò xo chống 

rung cho nền các thiết bị như: máy phát điện, máy tách thóc, sàng đảo, ....  

Đồng thời nền các khu vực đặt thiết bị có độ rung đã được gia cố chắc chắn bằng 

bê tông cốt thép, đảm bảo hạn chế độ rung đến mức thấp nhất. 

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

3.6.1. Giảm thiểu tác động do phƣơng tiện chuyên chở 

Các ghe, tàu vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm không được chở quá tải và 

người điều khiển phải hết sức cẩn thận tránh gây sự cố đắm tàu cũng như tai nạn giao 

thông. 

Ghe, tàu, sà lan cập bến phải giảm tốc độ máy và báo hiệu cập bến tránh va chạm 

với các phương tiện khác gây tai nạn. 

Đôn đốc, giáo dục các cán bộ, công nhân thực hiện tốt các qui định về an toàn 

giao thông. 

Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về an toàn giao thông thủy bộ. 

3.6.2. Giảm thiểu ảnh hƣởng từ hoạt động tại cầu tàu 

Bố trí thời gian vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm cho phù hợp, tránh trùng 

nhau. Vì như thế nơi cầu tàu sẽ đông đúc gây ồn ào và rất khó quản lý, khi có sự cố rất 

khó khăn trong việc khắc phục xử lý. 

Thường xuyên nhắc nhở công nhân điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa 

phải cẩn thận tránh gây tai nạn làm hư hỏng nguyên liệu, thành phẩm ảnh hưởng đến 

kinh tế, sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường. 

Công nhân bốc dỡ nguyên liệu, thành phẩm không gây ồn ào làm ảnh hưởng đến 

mọi người xung quanh. 
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Các ghe tàu cập bến phải giảm tốc độ từ xa và tắt máy khi cặp bến để hạn chế 

tiếng ồn, tránh sạt lở bờ sông. 

Neo đậu ghe, tàu sát bờ, không lấn chiếm lòng sông nhằm hạn chế tai nạn giao 

thông thủy và ùn tắc giao thông thủy. 

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

quy định không được vứt xuống sông. 

Có nội quy nghiêm ngặt quy định việc quản lý, thu gom và thải các chất thải của 

các tàu ra vào bến khi nhập và xuất hàng. 

Các tàu thuyền khi chạy trên sông và cập bến phải hạn chế tối đa sự rơi vãi, rò rỉ 

xăng dầu xuống cầu tàu. 

Mọi hoạt động của tàu thuyền tại cầu tàu đều phải tuân theo nội quy về an toàn 

cháy nổ, ATLĐ và BVMT tại cầu tàu. 

Đối với bờ sông để tránh sạt lở khi các phương tiện vận tải thủy cặp bến, neo 

đậu, Chủ dự án đã thiết kế và thi công xây dựng bờ kè dọc theo tuyến mương nội bộ, 

kết cấu trụ đá BTCT 20 x 20cm; mặt kè BTCT dày 20 cm. Cử cán bộ quản lý thường 

xuyên kiểm tra bờ kè để kịp thời phát hiện sửa chữa khi có rạn nứt hư hỏng, tránh sự 

cố sạt lở xảy ra. 

Bên cạnh đó, cán bộ quản lý trong nhà máy phải thường xuyên yêu cầu công 

nhân viên trong nhà máy và các khách hàng khi đến giao dịch thực hiện nghiêm chỉnh 

nội quy cầu tàu. Lập thời gian biểu hợp lý để điều chỉnh tàu thuyền ra vào an toàn, 

tránh xảy ra và chạm giữa các tàu với nhau và giữa tàu với cầu tàu gây sự cố. 

3.6.3. Biện pháp phòng chống 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. 

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

tiêu chuẩn và được bảo hành để tránh sự cố rò rỉ. 

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

có thiết bị bảo vệ quá tải. 

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

bằng các thiết bị chống cháy. 

Các motor điện luôn 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 tăng lên vượt mức cho phép. Tiến hành ngưng hoạt động, xem 

xét phát hiện nguyên nhân loại trừ. 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong nhà máy. Hộp cầu dao 

phải kín và tiếp điện tốt. 
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3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải 

Để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường đối với nước thải, chủ dự án 

có các biện pháp sau: 

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

dựng, các bể xử lý được thiết kế với tường chắc chắn đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ. 

Bên cạnh đó các bể xử lý sẽ không xây dựng quá cao so với mặt đất. 

- Yêu cầu công nhân lắp đặt các máy móc, thiết bị điện, đường dây điện thực 

hiện đúng theo thiết kế và tuân thủ các nguyên tắc về an toàn khi lắp đặt. 

- Lắp đặt bảo vệ pha cho tủ điện trung tâm điều khiển toàn bộ Hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Các máy móc trong hệ thống xử lý là mới hoàn toàn, có lắp đặt dự phòng (1 

chạy 1 dự phòng), có bảo trì và bảo dưỡng thường xuyên nhằm tránh ảnh hưởng đến 

chất lượng nước thải đầu ra.  

- Định kỳ 1 năm/ 1 lần thuê chuyên gia hoặc các Công ty, cơ quan có chuyên 

môn về Hệ thống xử lý nước thải nhằm đánh giá lại Hệ thống xử lý nước thải để có kế 

hoạch nâng cấp và bão dưỡng kịp thời.  

- Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi vận hành và kiểm tra máy móc, kiểm 

tra công trình để phát hiện rò rỉ để kịp thời khắc phục không để xảy ra sự cố.  

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

hướng xử lý phù hợp. 

- Nếu sự cố vượt ngoài khả năng xử lý của chủ dự án, Công ty sẽ thông báo ngay 

cho các đơn vị chức năng UBND thị trấn Vĩnh Bình, UBND huyện Châu Thành, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường 

An Giang, các công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công, lắp đặt Hệ thống xử lý nước 

thải để được tư vấn, hỗ trợ xử lý kịp thời. 

3.6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường đối với khí thải, chủ dự án có 

các biện pháp sau: 

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

dựng, các vách ngăn, ống thu, thoát khí được thiết kế chắc chắn đảm bảo độ an toàn và 

tuổi thọ.  

- Yêu cầu công nhân lắp đặt các máy móc, thiết bị điện, đường dây điện thực 

hiện đúng theo thiết kế và tuân thủ các nguyên tắc về an toàn khi lắp đặt. 

- Lắp đặt bảo vệ pha cho tủ điện điều khiển Hệ thống quạt hút. 

- Phòng hành chánh kết hợp tổ vận hành máy, cán bộ chuyên trách cơ điện 

thường xuyên bảo trì và bảo dưỡng thường xuyên nhằm tránh ảnh hưởng đến chất 

lượng khí thải đầu ra.  
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- Định kỳ 1 năm/ 1 lần thuê chuyên gia hoặc các Công ty, cơ quan có chuyên 

môn về Hệ thống xử lý khí thải nhằm đánh giá lại Hệ thống xử lý khí thải để có kế 

hoạch nâng cấp và bão dưỡng kịp thời.  

- Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi vận hành và kiểm tra các vách ngăn, 

đường ống thu, thoát, hệ thống quạt hút, phun sương nhằm phát hiện rò rỉ để kịp thời 

khắc phục không để xảy ra sự cố.  

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

hướng xử lý phù hợp. 

- Nếu sự cố vượt ngoài khả năng xử lý của chủ dự án, Công ty sẽ ngưng ngay 

hoạt động, tránh phát thải ra môi trường và thông báo ngay cho các đơn vị chức năng 

UBND thị trấn Vĩnh Bình, UBND huyện Châu Thành, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Châu Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, các công ty hoạt 

động trong lĩnh vực thi công, lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải để được tư vấn, hỗ trợ xử 

lý kịp thời. 

3.7. Công tình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (nếu có) 

Ngoài các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trên, để đảm bảo thực hiện tốt 

công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện 

thường xuyên, liên tục các nội dung sau đây: 

- Nhà máy lập bảng kế hoạch vệ sinh khu vực sản xuất, máy móc thiết bị, trần, 

nền theo từng khu vực sản xuất, cụ thể như sau: 

Stt Hạng mục Công việc Tần suất 

1 Khu sấy giai đoạn 01 
Vệ sinh máy móc thiết bị, trần, 

vách nhà xưởng. 

03 tháng/ 

01 lần 

2 
Khu sấy giai đoạn 02 và kho chứa lúa 

nguyên liệu 

Vệ sinh máy móc thiết bị, trần, 

vách nhà xưởng. 

03 tháng/ 

01 lần 

3 Khu vực dây chuyền bóc vỏ 
Vệ sinh máy móc thiết bị, trần, 

vách nhà xưởng. 

03 tháng/ 

01 lần 

4 
Khu vực dây chuyền xát trắng – lau 

bóng 

Vệ sinh máy móc thiết bị, trần, 

vách nhà xưởng. 

03 tháng/ 

01 lần 

5 

Khu vực kho chứa trấu, nhà xưởng ép 

củi trấu (máy ép củi trấu ngưng hoạt 

động) 

Vệ sinh máy móc thiết bị, trần, 

vách nhà xưởng. 

03 tháng/ 

01 lần 

Công tác vệ sinh sẽ được nhà máy sắp xếp thời gian phù hợp (thực hiện luân 

phiên cho từng khu vực) với tần suất và thực tế hoạt động nhằm đảm bảo vẽ mỹ quan 

và hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, nền các khu vực sản xuất 

sẽ được nhà máy bố trí vệ sinh với tần suất 01 lần/tuần. 
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- Tham khảo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường để triển khai thực hiện đúng quy định khi phát sinh các 

chất thải có thành phần nguy hại. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị hư hỏng và có kế hoạch bảo 

dưỡng, bôi trơn máy móc, thiết bị để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý như: Nhắc nhở chủ phương tiện kiểm định 

phương tiện vận chuyển định kỳ, điều hành phương tiện ra vào tuần tự hợp lý, giảm 

công suất phương tiện ở mức thấp nhất lúc vận chuyển hàng hóa và tắt phương tiện khi 

lên xuống hàng hóa. 

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

đánh giá tác động môi trƣờng  

1. Tổng diện tích của dự án đầu tƣ 

- Tổng diện tích của dự án đầu tư theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được 

phê duyệt là 90.078 m
2
.  

Bảng: Các hạng mục công trình của dự án 

Stt Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

A Các hạng mục đầu tƣ trong giai đoạn 01   

01 Văn phòng làm việc 347,2 0,38 

02 Kho chứa lúa nguyên liệu 9.824 10,91 

03 Kho chứa gạo thành phẩm 1.440 1,6 

04 Kho chứa phụ phẩm 1.144 1,27 

05 Bãi chứa trấu, tro 500 0,56 

06 Khu xay xát 1.920 2,13 

07 Khu bóc vỏ 960 1,07 

08 Hệ thống sấy 4.656 5,17 

09 Kho trấu tươi 960 1,07 

10 Nhà ăn 186 0,21 

11 Xưởng cơ khí 264 0,29 

12 Xưởng ép củi trấu và kho chứa củi 1.500 1,66 

13 Nhà nghỉ CB CNV 425,5 0,47 

14 Kho bao bì 1.440 1,6 

15 Khu vệ sinh 25,5 0,03 

B Các hạng mục đầu tƣ trong giai đoạn 02   
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Stt Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

01 Nhà kho chứa lúa nguyên liệu giai đoạn 02 24.576 27,28 

02 Hệ thống sấy 5.120 5,68 

C Các công trình phụ trợ khác   

01 Mương nội bộ 4.866,4 5,4 

02 Đường giao thông - máy taluy - cây xanh 3.235 3,59 

03 Đất sân bãi 26.688,4 29,60 

04 Hệ thống xử lý nước thải 14 0,02 

05 Kho chứa chất thải nguy hại 8 0,01 

TỔNG DIỆN TÍCH 90.078 100 

Bảng: Các hạng mục máy móc thiết bị 

Stt Hạng mục thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Hiện 

trạng 

A Trong giai đoạn 01     

1 
Dây chuyền sấy lúa 250 

tấn/ngày 

Satake (Nhật) + gia 

công cơ khí, 2010 
DC 04 87% 

2 Dây chuyền bóc vỏ 20 tấn/giờ 
Bùi Văn Ngọ + gia 

công cơ khí, 2010 
DC 01 87% 

3 
Dây chuyền xát trắng - lau bóng 

16 - 32 tấn/giờ, tách màu 

Mecofood + Lamico, 

Nhật 2010 
DC 01 87% 

4 Băng tại nhập hàng Việt Nam, 2010 m 500 87% 

5 Thiết bị đo, kiểm tra, kiểm soát Đức, Thụy Sĩ, 2010 Bộ 01 90% 

B Trong giai đoạn 02     

1 
Dây chuyền sấy lúa 250 

tấn/ngày 

Gia công cơ khí, 

2014 
DC 04 Lắp mới 

2 Dây chuyền bóc vỏ 20 tấn/giờ 
Bùi Văn Ngọ + gia 

công cơ khí, 2014 
DC 01 Lắp mới 

3 Dây chuyền ép củi trấu 4 tấn/giờ Việt Nam, 2014 DC 01 Lắp mới 

Bảng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ xử lý môi trƣờng 

Stt Máy móc, thiết bị Số lƣợng ĐVT Hiện trạng 

A Trong giai đoạn 01    

1 Cyclone thu bụi dây chuyền lau bóng 04 cái 85% 

2 Cyclone thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái 85% 

3 Quạt hút thu bụi dây chuyền lau bóng 02 cái 87% 

4 Quạt hút thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái 87% 
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Stt Máy móc, thiết bị Số lƣợng ĐVT Hiện trạng 

5 Quạt hút thu bụi dây chuyền sấy 04 cái 87% 

6 Cyclone thu bụi dây chuyền sấy 04 cái 85% 

7 
Nhà lắng bụi 03 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
02 cái Lắp mới 

8 Thùng chứa rác sinh hoạt 120 lít 05 cái 90% 

9 Kho chứa trấu 960 m
2
 - 

B Trong giai đoạn 02    

1 Cyclone thu bụi dây chuyền lau bóng 04 cái Lắp mới 

2 Cyclone thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Lắp mới 

3 Quạt hút thu bụi dây chuyền lau bóng 02 cái Lắp mới 

4 Quạt hút thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Lắp mới 

5 
Nhà lắng bụi 03 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
01 cái Lắp mới 

6 Thùng chứa rác sinh hoạt 120 lít 05 cái Đã trang bị 

7 Kho chứa trấu 960 m
2
 

Sử dụng chung 

giai đoạn 01 

8 Máy ép củi trấu 500 kg/giờ 08 máy 
Sử dụng chung 

giai đoạn 01 

b) Tổng diện tích của dự án đầu tư theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 

cấp ngày 02/03/2017 (theo thực tế) là 89.701,6 m
2
. 

Stt Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

A Các hạng mục đầu tƣ trong giai đoạn 01   

01 Văn phòng làm việc 347,2 0,39 

02 Kho chứa lúa nguyên liệu 9.824 10,95 

03 Kho chứa gạo thành phẩm 1.440 1,61 

04 Kho chứa phụ phẩm 1.144 1,28 

05 Bãi chứa tro trấu 500 0,56 

06 Khu xay xát 1.920 2,14 

07 Khu bóc vỏ lúa 960 1,07 

08 Khu sấy giai đoạn 01 4.656 5,19 

09 Kho trấu tươi 960 1,07 

10 Nhà ăn 154,5 0,17 

11 Xưởng cơ khí 264 0,29 

12 Xưởng ép củi trấu và kho chứa củi trấu 1.500 1,67 

13 Nhà ở CB CNV 407,9 0,45 
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Stt Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

14 Kho bao bì 1.452 1,62 

15 Khu vệ sinh 25,5 0,03 

B Các hạng mục đầu tƣ trong giai đoạn 02   

01 Nhà kho chứa lúa nguyên liệu giai đoạn 02 24.770 27,61 

02 Khu sấy giai đoạn 02 5.120 5,71 

C Các công trình phụ trợ khác   

01 Kênh nội bộ 4.866,4 5,43 

02 Đường giao thông - máy taluy - cây xanh 3.235 3,61 

03 Đất sân bãi 26.133,1 29,13 

04 Hệ thống xử lý nước thải 14 0,02 

05 Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại 8 0,01 

TỔNG DIỆN TÍCH 89.701,6 100 

Bảng: Các hạng mục máy móc thiết bị 

Stt Hạng mục thiết bị Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Hiện trạng 

A Trong giai đoạn 01     

1 
Dây chuyền sấy lúa 250 

tấn/ngày 
Gia công cơ khí DC 03 Hoạt động 

2 Dây chuyền bóc vỏ 20 tấn/giờ 
Bùi Văn Ngọ + gia 

công cơ khí, 2010 
DC 01 

Tạm dừng 

hoạt động 

3 
Dây chuyền xát trắng - lau 

bóng 16 - 32 tấn/giờ, tách màu 

Mecofood + Lamico, 

Nhật 2010 
DC 01 Hoạt động 

4 Băng tại nhập hàng Việt Nam, 2010 m 500 Hoạt động 

5 Thiết bị đo, kiểm tra, kiểm soát Đức, Thụy Sĩ, 2010 Bộ 01 Hoạt động 

B Trong giai đoạn 02     

1 
Dây chuyền sấy lúa 250 

tấn/ngày 

Gia công cơ khí, 

2014 
DC 01 Hoạt động 

2 Dây chuyền bóc vỏ 20 tấn/giờ 
Bùi Văn Ngọ + gia 

công cơ khí, 2014 
DC 01 Hoạt động 

3 
Dây chuyền ép củi trấu 4 

tấn/giờ 
Việt Nam, 2014 DC 01 

Ngừng  

sử dụng 

Bảng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ xử lý môi trƣờng 

Stt Máy móc, thiết bị Số lƣợng ĐVT Hiện trạng 

A Trong giai đoạn 01    

1 Cyclone thu bụi dây chuyền lau bóng 04 cái Đang sử dụng 

2 Cyclone thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 
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Stt Máy móc, thiết bị Số lƣợng ĐVT Hiện trạng 

3 Quạt hút thu bụi dây chuyền lau bóng 02 cái Đang sử dụng 

4 Quạt hút thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 

5 Quạt hút thu bụi dây chuyền sấy 04 cái Đang sử dụng 

6 Cyclone thu bụi dây chuyền sấy 04 cái Đang sử dụng 

7 
Nhà lắng bụi 04 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
02 cái 

01 đang sử dụng 

và 01 tạm dừng 

8 
Nhà lắng bụi 02 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
01 cái Lắp mới 

9 Thùng chứa rác sinh hoạt 120 lít 05 cái Đã trang bị 

10 Kho chứa trấu 960 m
2
 Đang sử dụng 

B Trong giai đoạn 02    

1 Cyclone thu bụi dây chuyền lau bóng 04 cái Đang sử dụng 

2 Cyclone thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 

3 Quạt hút thu bụi dây chuyền lau bóng 02 cái Đang sử dụng 

4 Quạt hút thu bụi dây chuyền bóc vỏ 02 cái Đang sử dụng 

5 
Nhà lắng bụi 02 ngăn cho dây chuyền sấy 

(kích thước mỗi nhà 5m x 22m) 
01 cái Lắp mới 

6 Thùng chứa rác sinh hoạt 120 lít 05 cái 
Sử dụng chung 

giai đoạn 01 

7 Kho chứa trấu 960 m
2
 

Sử dụng chung 

giai đoạn 01 

8 Máy ép củi trấu 500 kg/giờ 08 máy Ngừng sử dụng 

Các hạng mục thay đổi chính: 

- Đầu tư mới Hệ thống xử lý nước thải sản xuất Khu nhà bụi giai đoạn 2. 

- Cải tạo ống thoát khí thải nhà bụi theo đúng quy định 300mm đến 400mm.  

- Bảo trì lại Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện hữu.  

- Sắp xếp, lắp đặt lại dây chuyền xát trắng giai đoạn 1 

- Ngừng hoạt động dây chuyền máy ép củi trấu. Hiện khu vực bố trí dây chuyền 

máy ép củi trấu tận vận làm kho chứa các máy móc, thiết bị cơ khí. 

Việc thay đổi trêm ảnh hưởng không dáng kể đến môi truowgf khu vực thực 

hiện dự án. 

3.9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp (khi đề nghị 

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

Không thuộc đối tượng. 

3.10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Không có. 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

* Nguồn nƣớc thải 01:  

- Gồm 02 nguồn nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh - WC và nhà ăn: 

+ Nguồn nước thải từ các nhà vệ sinh - WC (4,32 m
3
/ngày) được thu gom và xử 

lý bằng bể tự hoại 03 ngăn sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (ống 

nhựa PVC fi 60 mm) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Mặc Cần Dưng. 

+ Nước thải từ nhà ăn (640 lít/ngày.đêm), được thu gom vào bể tách dầu mỡ (bể 

chia làm 04 ngăn) để lắng tạp chất và tách dầu mỡ trong nước thải. Tại ngăn cuối đặt 

bơm nước thải dạng chìm để bơm nước thải theo ống nhựa PVC fi 34 mm về hệ thống 

xử lý tập trung có công suất 5 m
3
/ngày.đêm (đã được đầu tư xây dựng và đang vận 

hành ổn định). 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 5 m
3
/ngày. 

- Dòng nước thải: nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn (4,32 m
3
/ngày) 

+ nước thải từ nhà ăn (640 lít/ngày.đêm) được thu gom vào bể tách dầu để lắng tạp 

chất và tách dầu mỡ trong nước thải, sau đó nước thải được thu gom dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung có công suất 5 m
3
/ngày.đêm để xử lý đạt cột A, QCVN 

14:2008/BTNMT (hay quy chuẩn môi trường hiện hành thay thế QCVN 

14:2008/BTNMT). Nước thải sau xử lý sẽ được thải ra nguồn tiếp nhận là kênh Mặc 

Cần Dưng. 

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

Stt Thông số Đơn vị tính 

Giá trị nồng độ giới hạn cho phép  

theo QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột A (C) Cột A (Cmax= C x K, K=1,2) 

1 pH - 5 - 9 5 - 9 

2 BOD5  mg/l 30 36 

3 TSS mg/l 50 60 

4 TDS mg/l 500 600 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 1,2 

6 Amoni mg/l 5 6 

7 Nitrat (NO3
-
 tính theo N) mg/l 30 36 

8 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) mg/l 6 7,2 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 12 

10 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/l 5 6 

11 Tổng Coliforms MPN/100 ml 3.000 3.000 
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Trong đó: Cmax = C x K 

+ Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng miligam trên lít nước thải (mg/l); 

+ C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định tại bảng trên; 

+ K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung 

cư quy định tại bảng 2 mục 2.3 của QCVN 14:2008/BTNMT; 

+ Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong nước thải cho 

thông số pH và tổng Coliforms. 

Các chất (chỉ tiêu) ô nhiễm đề nghị cấp phép cho nguồn nước thải 01 là: pH, 

TSS, BOD5, N-NO3
-
 (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng Coliforms (tổng cộng 

6 chỉ tiêu). 

Nước thải sau xử lý đạt cột A - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (hay quy chuẩn môi trường hiện hành thay thế QCVN 

14:2008/BTNMT). Nước thải sau xử lý được thải ra nguồn tiếp nhận là kênh Mặc Cần 

Dưng bằng đường ống nhựa PVC fi 34 mm. 

 Với tổng lượng nước thải 01 của cơ sở/dự án xả ra môi trường là 5 m
3
/ngày 

cho nên chủ dự án phải thực hiện đề nghị cấp phép đối với nước thải của dự án theo 

quy định của Nghị định 201/2013/NĐ-CP. 

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

+ Vị trí xả nước thải: Sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở/dự án. 

(Tọa độ: X: 0546692; Y: 1155659) 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh Mặc Cần Dưng nằm tiếp giáp cơ sở/dự án. 

Cơ sở/dự án đã có Giấy phép xả thải số 196/GP-STNMT do Sở Tài nguyên và 

Môi Trường tỉnh An Giang cấp vào ngày 02/7/2015. Thời hạn của giấy phép là 05 

năm, nhưng đã hết thời hạn. 

* Nguồn nƣớc thải 02: 

- Nguồn nước thải sản xuất gồm nước thải của các khu nhà bụi tại dự án đã qua 

xử lý bằng các bể lắng lọc 03 ngăn. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 13 m
3
/ngày. 

- Dòng nước thải: nước thải phát sinh từ các khu nhà bụi được xử lý bằng các bể 

lắng lọc 03 ngăn đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (hay quy chuẩn môi trường hiện 

hành thay thế QCVN 40:2011/BTNMT) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là kênh nội 

bộ của dự án. 
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- Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Stt Thông số Đơn vị tính 

Giá trị nồng độ giới hạn cho phép 

theo QCVN 40:2011/BTNMT  

Cột A (C) 
Cột A (Cmax= C*Kq*Kf, 

Kq=0,9; Kf=1,2) 

1 pH - 6 - 9 6 - 9 

2 TSS mg/l 50 54 

3 BOD5 mg/l 30 32,4 

4 COD mg/l 75 81 

5 Tổng Coliforms MPN/100 ml 3.000 3.000 

Trong đó: Cmax = C x Kq x Kf 

+ Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải. 

+ C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại 

bảng 1 mục 2.2 của QCVN 40:2011/BTNMT; 

+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng 

dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục 

đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ (theo QCVN 40:2011/BTNMT); 

+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng 

nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải (theo 

QCVN 40:2011/BTNMT); 

+ Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax= C (không áp dụng hệ số Kq và Kf) đối 

với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ 

phóng xạ β. 

+ Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có 

nhà máy xử lý nước thải tập trung thì áp dụng giá trị Cmax= C quy định tại cột B trong 

bảng 1 của QCVN 40:2011/BTNMT. 

Các chất (chỉ tiêu) ô nhiễm đề nghị cấp phép cho nguồn nước thải 02 là: pH, 

TSS, BOD5, COD, Tổng Coliforms (tổng cộng 5 chỉ tiêu). 

Nước thải sau xử lý đạt cột A - QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp (hay quy chuẩn môi trường hiện hành thay thế 

QCVN 40:2011/BTNMT). Nước thải sau xử lý được thải ra nguồn tiếp nhận là kênh 

nội bộ lần lượt bằng đường ống nhựa PVC fi 114 mm (đường thoát nước thải sau xử lý 

bằng bể lắng lọc của nhà bụi 1,2); đường ống nhựa PVC fi 90 mm (đường thoát nước 

thải sau xử lý bằng bể lắng lọc của nhà bụi 3) và mương dẫn rộng 400 mm (đường 

thoát nước thải sau xử lý bằng bể lắng lọc của nhà bụi khu E). 
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 Với tổng lượng nước thải 02 của cơ sở/dự án xả ra môi trường là 13 m
3
/ngày 

cho nên chủ dự án phải thực hiện đề nghị cấp phép đối với nước thải của dự án theo 

quy định của Nghị định 201/2013/NĐ-CP. 

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

+ Vị trí xả nước thải: Sau các bể lắng lọc 03 ngăn xử lý nước thải các nhà bụi. 

 Tọa độ điểm 01 – tại đường thoát nước thải sau xử lý bằng bể lắng lọc của 

nhà bụi 1,2: (X: 0546582; Y: 1155618). 

 Tọa độ điểm 02 - tại đường thoát nước thải sau xử lý bằng bể lắng lọc của 

nhà bụi 3: (X: 0546758; Y: 1155211). 

 Tọa độ điểm 03 – tại đường thoát nước thải sau xử lý bằng bể lắng lọc của 

nhà bụi khu E): (X: 0546752; Y: 1155096). 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh nội bộ. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Nguồn phát sinh: 

- Bụi:  

+ Nguồn phát sinh cố định: Đối với các nhà máy chế biến gạo nguồn gây ô 

nhiễm nhiều và chủ yếu là bụi mịn tại những vị trí của dây chuyền sản xuất: công đoạn 

sấy, máy làm sạch, máy xát trắng, sàng đảo, trống chọn hạt, thùng làm mát, vị trí thu 

cám. Ngoài ra băng tải, máng trượt khi hoạt động cũng phát sinh bụi nhưng ở mức độ 

nh  hơn.  

+ Nguồn phát sinh di động: xếp dỡ nguyên liệu, gạo thành phẩm, phương tiên 

vận chuyển. Những nguồn trên phát sinh bụi ít hơn, tuy khó kiểm soát nhưng mang 

tính chất không thường xuyên. 

- Khí thải đặc trưng phát sinh từ hoạt động sản xuất: chủ yếu là khói thải từ các 

máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất như: máy phát điện dự phòng, máy ép 

củi trấu (đã ngừng hoạt động), khí thải lò sấy. Bên cạnh đó khí thải còn sinh ra từ các 

phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động trong nhà máy. Khi hoạt động thải ra 

môi trường một khối lượng khí thải chứa các chất ô nhiễm như: NOx, CO, SO2, …. 

Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: P ≤ 20.000 m
3
/h  

(Căn cứ vào bảng 2 trong QCVN 19:2009/BTNMT) 

Dòng khí thải:  

- Khí thải tại đầu ra nhà bụi 1, 2. 

- Khí thải tại đầu ra nhà bụi 3. 

- Khí thải tại đầu ra nhà bụi khu E. 
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Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Chất lượng khí thải đầu ra đảm bảo đạt cột B - QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

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

- Các chất (chỉ tiêu) ô nhiễm đề nghị cấp phép cho các nguồn xả khí thải này là: 

Bụi tổng, CO, NOx, SO2, HF (tổng cộng 5 chỉ tiêu). 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Stt Thông số Đơn vị 

Giá trị nồng độ giới hạn cho phép (C) 

theo QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B (C) Cột B (Cmax) 

1 Lưu lượng m
3
/h - - 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 200 240 

3 CO mg/Nm
3
 1.000 1.200 

4 NOx mg/Nm
3
 850 1.020 

5 SO2 mg/Nm
3
 500 600 

6 HF mg/Nm
3
 20 24 

Trong đó: Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải 

công nghiệp được tính theo công thức sau: Cmax = C x Kp x Kv 

+ C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ.  

+ Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải. Chọn Kp =1 (P ≤  20.000 m
3
/h). 

(Căn cứ vào bảng 2 trong QCVN 19:2009/BTNMT) 

+ Kv là hệ số vùng. Chọn Kv =1,2 (cơ sở nằm ở vùng nông thôn). 

(Căn cứ vào bảng 3 trong QCVN 19:2009/BTNMT) 

Vị trí, phƣơng thức xả khí thải: 

- Phƣơng thức xả khí thải: Xả liên tục trong thời gian nhà máy hoạt động trong 

ngày (nhà máy hoạt động khoảng 16 - 20 giờ/ngày). 

- Vị trí xả khí thải:  

+ Khí thải tại đầu ra nhà bụi 1,2: (X: 0546763; Y: 1155227). 

+ Khí thải tại đầu ra nhà bụi 3: (X: 0546774; Y: 1155216). 

+ Khí thải tại đầu ra nhà bụi khu E: (X: 0546748; Y: 1155089). 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

Nguồn phát sinh:  

- Nguồn ồn phát sinh chủ yếu từ các máy móc thiết bị trong dây chuyền xay xát 

và lau bóng gạo và mang tính chất thường xuyên như: tiếng va đập của bàn gằng, đảo 

gạo, hệ thống motor, quạt hút, máy tách thóc, máy xát trắng, trống chọn hạt và tiếng ồn 

từ máy ép củi trấu (đã ngừng hoạt động), máy phát điện, …. Ngoài ra, tiếng ồn còn 

phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm của nhà máy, .… 
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- Độ rung phát sinh từ sự va đập của bàn gằng, máy tách thóc, đảo gạo, trống 

chọn hạt, hệ thống motor, ... trong dây chuyền sản xuất. Khi hoạt động các thiết bị này 

sẽ tạo ra lực rung chấn tác động xuống nền khu vực đặt thiết bị và tác động đến khu 

vực lân cận. Tuy nhiên, các máy móc được đầu tư mới và hiện đại có mức độ rung 

thấp, bên cạnh đó nhà máy đã bố trí nền bê tông hóa được gia cố chắc chắn và thường 

xuyên bảo trì máy móc nên đã hạn chế được tác động của độ rung tại nhà máy. 

Biện pháp giảm thiểu: Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, 

độ rung theo nội dung được trình bày tại mục 3.5.3 ở trên. 

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

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

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT (theo mức 

âm tương đương): 

Đơn vị: dBA 

Tt Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, thời gian tiếp xúc trong 8h.  

- QCVN 27:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - mức rung 

cho phép tại nơi làm việc. 

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

hại (nếu có) 

- Không có. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nƣớc ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất (nếu có) 

- Không có. 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

Hiện tại dựa án đã đi vào hoạt động và thực hiện quan trắc nước thải theo đúng 

như nội dung giám sát môi trường định kỳ trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã 

được phê duyệt, cụ thể như sau: 

5.1.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc trong 04 quý năm 2020 

a) Đơn vị thu mẫu: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Âu. 

Bảng 5.1: Thống kê vị trí điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc thải năm 2020 

Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm 

quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

I Quý I 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 31/3/2020 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 31/3/2020 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 31/3/2020 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

II Quý II 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 29/6/2020 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 29/6/2020 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 29/6/2020 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 
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Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm 

quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

III Quý III 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 30/09/2020 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 30/09/2020 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 30/09/2020 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

IV Quý IV 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 22/12/2020 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 22/12/2020 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 22/12/2020 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

Bảng 5.2: Danh mục thông số quan trắc môi trƣờng nƣớc thải năm 2020 

Stt Thành phần môi trƣờng quan trắc QCVN 

I Thành phần môi trƣờng nƣớc 

1 

Nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải: pH, TSS, 

BOD5, N-NO3
-
, dầu mỡ ĐTV, Coliforms. 

(01 điểm x 01 lần x 04 đợt) = 4. 

QCVN 14:2008/BTNMT  

(Cột A) Cmax= C*K 

(K=1,2) 

2 

Tại đầu ra ống thoát nước thải sau bể lắng lọc 03 ngăn: 

pH, BOD5, COD, TSS, Coliforms. 

(01 điểm x 01 lần x 04 đợt) = 4. 

QCVN 40:2011/BTNMT  

(Cột A); Cmax=C*Kq*Kf 

(Kq=0,9; Kf=1,2) 
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b) Kết quả phân tích: 

Bảng 5.3: Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sinh hoạt năm 2020 

Vị trí Tần suất  

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

N-NO3
- 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Coliforms 

(MPN/100ml) 

Quý I NTSH 

4 lần/ 

năm 

7,6 36 25,1 2,51 4,67 1.000 

Quý II NTSH 7,7 31,7 20,2 2,6 1,64 2.500 

Quý III NTSH 7,5 36 25,1 12,9 4,62 2.400 

Quý IV NTSH 7,60 35,8 27,0 19,3 2,05 2.700 

QCVN 14: 

2008/BTNMT  

(Cột A); Cmax= C*K 

(K = 1,2) 

 5 - 9 50/60 30/36 30/36 10/12 3.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu, 2020) 

Ghi chú: 

- NTSH: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích mẫu ở trên cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu phân tích mẫu 

nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý của các đợt giám sát môi trường trong năm 2020 là 

đạt so với quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Do đó, cho thấy hệ 

thống xử lý nước thải đang hoạt động tốt và đảm bảo, đủ điều kiện xả nước thải vào 

nguồn tiếp nhận.  

Bảng 5.4: Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sản xuất năm 2020 

Vị trí Tần suất  

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
SS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

COD
 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml) 

Quý I 
NTNB 6 4 lần/ 

năm 

7,72 44 16 43,8 2.000 

NTNB 7 7,76 38,2 15,7 40 1.500 

Quý II 
NTNB 6 4 lần/ 

năm 

7,67 30,1 17,7 34,6 1.800 

NTNB 7 7,75 36 16,2 31,5 2.000 

Quý III 
NTNB 6 4 lần/ 

năm 

7,73 40,8 16,2 39,0 2.400 

NTNB 7 7,68 45,0 15,7 45,7 2.600 
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Vị trí Tần suất  

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
SS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

COD
 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml) 

Quý IV 
NTNB 6 4 lần/ 

năm 

7,52 40,4 20,1 45,7 1.900 

NTNB 7 7,69 39,7 18,3 38,5 2.100 

QCVN  

40:2011/BTNMT (Cột B), 

Cmax= C*Kq*Kf (Kq= 1; 

Kf=1,2)   

 5 - 9 50/ 60 30/ 36 75/ 90 3.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu, 2020) 

 Ghi chú: 

- NTNB 6: Nước thải nhà bụi tại đầu ra của bể lắng lọc 03 ngăn (nhà bụi 6). 

- NTNB 7: Nước thải nhà bụi tại đầu ra của bể lắng lọc 03 ngăn (nhà bụi 7). 

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

nghiệp. 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu phân tích trong 4 đợt 

quan trắc môi trường trong năm 2020 đều đạt so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Điều này có thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải vẫn đang hoạt động tốt, chất 

lượng nước thải sau xử lý là đạt theo quy chuẩn hiện hành và đủ điều kiện xả thải vào 

nguồn tiếp nhận là kênh nôi bộ của cơ sở. 

5.1.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc trong 04 quý năm 2021 

a) Đơn vị thu mẫu: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Âu. 

Bảng 5.5: Thống kê vị trí điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc thải năm 2021 

Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm 

quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

I Quý I 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 30/3/2021 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 30/3/2021 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 
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Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm 

quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 30/3/2021 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

II Quý II 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 24/5/2021 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 24/5/2021 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 24/5/2021 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

III Quý III 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 10/11/2021 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 10/11/2021 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 10/11/2021 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

IV Quý IV 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 15/12/2021 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 
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Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm 

quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 15/12/2021 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 15/12/2021 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

Bảng 5.6: Danh mục thông số quan trắc môi trƣờng nƣớc thải năm 2021 

Stt Thành phần môi trƣờng quan trắc QCVN 

I Thành phần môi trƣờng nƣớc 

1 

Nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải: pH, TSS, 

BOD5, N-NO3
-
, dầu mỡ ĐTV, Coliforms. 

(01 điểm x 01 lần x 04 đợt) = 4. 

QCVN 14:2008/BTNMT  

(Cột A) Cmax= C*K 

(K=1,2) 

2 

Tại đầu ra ống thoát nước thải sau bể lắng lọc 03 ngăn: 

pH, BOD5, COD, TSS, Coliforms. 

(01 điểm x 01 lần x 04 đợt) = 4. 

QCVN 40:2011/BTNMT  

(Cột A); Cmax=C*Kq*Kf 

(Kq=0,9; Kf=1,2) 

b) Kết quả phân tích: 

Bảng 5.7: Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sinh hoạt năm 2021 

Vị trí 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

N-NO3
- 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Tổng 

Coliforms 

(MPN/100ml) 

NTSH 

Quý I 7,08 37 26 15 KPH 2.700 

Quý II 7,72 38 24 11,9 1,5 2.400 

Quý III 7,67 37 28 7,22 < 0,9 2.600 

Quý IV 7,5 30 23 6,9 < 0,9 2.800 

QCVN 14: 

2008/BTNMT  

(Cột A) Cmax= C*K 

(K=1,2) 

 

5-9 50/60 30/36 30/36 10/12 3.000 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Âu, năm 2021) 

Ghi chú: 

- NTSH: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải siinh hoạt. 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 
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Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu ta thấy rằng trong 4 quý năm 2021, tất cả 

các chỉ tiêu phân tích đều đạt so với Quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT - 

cột A. Điều này có thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải vẫn đang hoạt động tốt, 

chất lượng nước thải sau xử lý là đạt theo quy chuẩn hiện hành và đủ điều kiện xả thải 

vào nguồn tiếp nhận là kênh Mặc Cần Dưng. 

Bảng 5.8: Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sản xuất năm 2021 

Vị trí 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
SS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

COD
 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml) 

Quý I 
NTNB 6 7,72 27 15 38 2.600 

NTNB 7 7,4 30 18 40 2.700 

Quý II 
NTNB 6 7,74 42 22 31 2.400 

NTNB 7 7,66 44 18 36 2.600 

Quý III 
NTNB 6 7,6 38 19 37 2.000 

NTNB 7 7,74 33 22 34 2.400 

Quý IV 
NTNB 6 7,73 48 16 32 1.600 

NTNB 7 7,69 45 13 28 2.000 

QCVN 40: 2011/BTNMT  

(Cột A); Cmax=C*Kq*Kf 

(Kq=0,9; Kf=1,2) 

 

6-9 50/54 30/32,4 75/81 3.000 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Âu, năm 2021) 

 

Ghi chú: 

- NTNB 6: Nước thải nhà bụi tại đầu ra của bể lắng lọc 03 ngăn (nhà bụi 6). 

- NTNB 7: Nước thải nhà bụi tại đầu ra của bể lắng lọc 03 ngăn (nhà bụi 7). 

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

nghiệp. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu trong 4 quý năm 2021 cho thấy:  

Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt so với Quy chuẩn cho phép QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Điều này có thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải vẫn 

đang hoạt động tốt, chất lượng nước thải sau xử lý là đạt theo quy chuẩn hiện hành và 

đủ điều kiện xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh nội bộ của dự án. 

5.1.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc trong 02 quý đầu năm 2022 

a) Đơn vị thu mẫu: Công Ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Và Phân Tích Môi 

Trường Phương Nam. 
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Bảng 5.9: Thống kê vị trí điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc thải 02 quý năm 2022 

Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm 

quan trắc 
Kinh độ Vĩ độ 

I Quý I 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 23/3/2022 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 23/3/2022 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 23/3/2022 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

II Quý II 

1 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 6 17/5/2022 0546567 1155619 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 6) 

2 
Nước thải 

nhà bụi 
NTNB 7 17/5/2022 0546582 1155618 

Tại đầu ra ống 

thoát nước thải 

sau hố lắng lọc 

03 ngăn (nhà 

bụi 7) 

3 
Nước thải 

sinh hoạt 
NTSH 17/5/2022 0546692 1155659 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải 

Bảng 5.10: Danh mục thông số quan trắc môi trƣờng nƣớc thải 02 quý năm 2022 

Stt Thành phần môi trƣờng quan trắc QCVN 

I Thành phần môi trƣờng nƣớc 

1 

Nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải: pH, TSS, 

BOD5, N-NO3
-
, dầu mỡ ĐTV, Coliforms. 

(01 điểm x 01 lần x 04 đợt) = 4. 

QCVN 14:2008/BTNMT  

(Cột A) Cmax= C*K 

(K=1,2) 

2 

Tại đầu ra ống thoát nước thải sau bể lắng lọc 03 ngăn: 

pH, BOD5, COD, TSS, Coliforms. 

(01 điểm x 01 lần x 04 đợt) = 4. 

QCVN 40:2011/BTNMT  

(Cột A); Cmax=C*Kq*Kf 

(Kq=0,9; Kf=1,2) 
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b) Kết quả phân tích: 

Bảng 5.11: Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sinh hoạt 02 quý đầu năm 2022 

Vị trí 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

N-NO3
- 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

ĐTV 

(mg/l) 

Tổng 

Coliforms 

(MPN/100ml) 

NTSH 
Quý I 7,08 40 23 4,9 KPH 1.100 

Quý II 7,03 45 27 5,1 KPH 1.500 

QCVN 

14:2008/BTNMT  

(Cột A) Cmax= C*K 

(K=1,2) 

 

5-9 50/60 30/36 30/36 10/12 3.000 

(Nguồn: Công Ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Và Phân Tích Môi Trường Phương Nam, năm 

2022) 

Ghi chú: 

- NTSH: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu ta thấy rằng trong 02 quý đầu năm 2022, 

tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt so với QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Điều này 

có thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải vẫn đang hoạt động tốt, chất lượng nước 

thải sau xử lý đủ điều kiện xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh Mặc Cần Dưng. 

Bảng 5.12. Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải sản xuất 02 quý đầu năm 2022 

Vị trí 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

pH 
SS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

COD
 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml) 

Quý I 
NTNB 6 7,41 45 21 38 2.100 

NTNB 7 6,72 41 18 32 1.500 

Quý II 
NTNB 6 7,62 43 26 51 2.400 

NTNB 7 6,93 41 19 38 2.100 

QCVN 40: 2011/BTNMT  

(Cột A); Cmax=C*Kq*Kf 

(Kq=0,9; Kf=1,2) 

 

6-9 50/54 30/32,4 75/81 3.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 

2022) 

Ghi chú: 

- NTNB 6: Nước thải nhà bụi tại đầu ra của bể lắng lọc 03 ngăn (nhà bụi 6). 

- NTNB 7: Nước thải nhà bụi tại đầu ra của bể lắng lọc 03 ngăn (nhà bụi 7). 

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

nghiệp. 
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Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu ta thấy rằng trong 02 quý đầu năm 2022, 

tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt so QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Điều này có 

thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải vẫn đang hoạt động tốt, chất lượng nước 

thải sau xử lý là đạt theo quy chuẩn hiện hành và đủ điều kiện xả thải vào nguồn tiếp 

nhận là kênh nôi bộ của dự án. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

5.2.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí trong 04 quý năm 2020 

a) Đơn vị thu mẫu: Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 

Cần Thơ. 

Bảng 5.13 Thống kê vị trí điểm quan trắc môi trƣờng không khí năm 2020 

Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả  

điểm quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

I Quý I 

1 Khí thải KT1 31/3/2020 0546752 1155096 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 31/3/2020 0546738 1155022 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 31/3/2020 0546746 1155152 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 31/3/2020 0546742 1155289 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 31/3/2020 0546763 1155227 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

II Quý II 

1 Khí thải KT1 29/6/2020 0546752 1155096 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 29/6/2020 0546738 1155022 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 29/6/2020 0546746 1155152 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 29/6/2020 0546742 1155289 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 29/6/2020 0546763 1155227 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

III Quý III 

1 Khí thải KT1 30/09/2020 0546752 1155096 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 30/09/2020 0546738 1155022 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 30/09/2020 0546746 1155152 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 30/09/2020 0546742 1155289 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 
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Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả  

điểm quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

5 Khí thải KT5 30/09/2020 0546763 1155227 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

IV Quý IV 

1 Khí thải KT1 22/12/2020 0546752 1155096 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 22/12/2020 0546738 1155022 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 22/12/2020 0546746 1155152 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 22/12/2020 0546742 1155289 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 22/12/2020 0546763 1155227 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

Bảng 5.14: Danh mục thông số quan trắc môi trƣờng không khí năm 2020 

Stt Thành phần môi trƣờng quan trắc QCVN 

I Thành phần môi trƣờng không khí 

1 

Khí thải tại ống thoát khu nhà bụi: Bụi tổng, 

HF, NO2, SO2, CO. 

(04 đợt) 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

2 

Khí thải tại ống thoát khu vực máy ép củi trấu: 

Bụi tổng, HF, NO2, SO2, CO. 

(04 đợt) 

(Trong năm 2020, Nhà máy hoạt động với 

công suất nhỏ, lượng trấu chỉ để cung cấp cho 

dây chuyền sấy, lượng phát sinh không nhiều 

được tập kết ở kho chứa trấu nên không hoạt 

động dây chuyền ép củi trấu. Do đó, không 

thể thu mẫu đối với nguồn thải này). 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

b) Kết quả phân tích: 

Bảng 5.15: Kết quả phân tích mẫu khí thải năm 2020 

Vị trí 
Tần 

suất 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

Bụi 

(mgN/m
3
) 

CO 

(mgN/m
3
) 

NO2 

(mgN/m
3
) 

SO2 

(mgN/m
3
) 

HF 

(mgN/m
3
) 

Quý I 

KT 1 

4 lần/ 

năm 

0,20641 3,254 0,06071 0,18619 KPH 

KT 2 0,03439 3,131 0,05526 0,17128 KPH 

KT 3 0,63075 3,497 0,0437 0,15304 KPH 

KT 4 0,30972 3,741 0,04078 0,163 KPH 

KT 5 0,54995 3,979 0,03615 0,14466 KPH 
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Vị trí 
Tần 

suất 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

Bụi 

(mgN/m
3
) 

CO 

(mgN/m
3
) 

NO2 

(mgN/m
3
) 

SO2 

(mgN/m
3
) 

HF 

(mgN/m
3
) 

Quý II 

KT 1 

4 lần/ 

năm 

1,56 4,62 0,132 0,186 KPH 

KT 2 2,02 4,85 0,153 0,191 KPH 

KT 3 1,83 4,46 0,178 0,202 KPH 

KT 4 1,61 4,79 0,157 0,192 KPH 

KT 5 1,4 4,67 0,180 0,216 KPH 

Quý III 

KT 1 

4 lần/ 

năm 

5,000 6,047 0,02184 0,14973 KPH 

KT 2 0,22963 5,325 0,02241 0,14480 KPH 

KT 3 0,43554 3,252 0,02285 0,14346 KPH 

KT 4 0,42460 4,228 0,02358 0,14472 KPH 

KT 5 0,24159 5,335 0,02288 0,13288 KPH 

Quý IV 

KT 1 

4 lần/ 

năm 

0,05579 3,757 0,02129 0,14070 KPH 

KT 2 0,06682 4,340 0,02760 0,15153 KPH 

KT 3 0,06686 4,224 0,02490 0,14691 KPH 

KT 4 0,04473 4,476 0,02378 0,15115 KPH 

KT 5 0,06704 4,590 0,02774 0,14958 KPH 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B; Cmax= C*Kp*Kv 

(Kp= 1; Kv=1,2) 

 200/ 240 
1.000/ 

1.200 

850/ 

1.020 
500/ 600 20/ 24 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, 2020) 

Ghi chú:. 

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

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Trong đó: 

+ KT 1: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 2. 

+ KT 2: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 3. 

+ KT 3: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 4. 

+ KT 4: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 6. 

+ KT 5: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 7. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm trong 

khí thải của 4 đợt quan trắc môi trường trong năm 2020 đều có giá trị đạt cột B, 

QCVN 19:2009/BTNMT. Từ kết quả phân tích ở 4 đợt giám sát cho thấy việc vận 

hành nhà bụi đang trong thời gian vừa qua là đạt hiệu quả, chưa thấy có dấu hiệu ảnh 

huởng đến môi trường không khí.  
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5.2.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí trong 04 quý năm 2021 

a) Đơn vị thu mẫu:  

Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động, 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Âu và Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu 

Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cần Thơ. 

Bảng 5.16: Thống kê vị trí điểm quan trắc môi trƣờng không khí năm 2021 

Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả  

điểm quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

I Quý I 

1 Khí thải KT1 30/3/2021 0546754 1155095 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 30/3/2021 0546737 1155024 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 30/3/2021 0546745 1155153 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 30/3/2021 0546743 1155288 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 30/3/2021 0546743 1155289 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

II Quý II 

1 Khí thải KT1 24/5/2021 0546754 1155095 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 24/5/2021 0546737 1155024 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 24/5/2021 0546745 1155153 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 24/5/2021 0546743 1155288 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 24/5/2021 0546764 1155228 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

III Quý III 

1 Khí thải KT1 10/11/2021 0546754 1155095 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 10/11/2021 0546737 1155024 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 10/11/2021 0546745 1155153 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 10/11/2021 0546743 1155288 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 10/11/2021 0546764 1155228 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 
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Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả  

điểm quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

IV Quý IV 

1 Khí thải KT1 15/12/2021 0546754 1155095 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 15/12/2021 0546737 1155024 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 15/12/2021 0546745 1155153 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 15/12/2021 0546743 1155288 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 15/12/2021 0546764 1155228 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

Bảng 5.17: Danh mục thông số quan trắc môi trƣờng không khí năm 2021 

Stt Thành phần môi trƣờng quan trắc QCVN 

I Thành phần môi trƣờng không khí 

1 

Khí thải tại ống thoát khu nhà bụi: Bụi tổng, 

HF, NO2, SO2, CO. 

(04 đợt) 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(Trong năm 2021, Nhà máy đã ngừng hoạt động dây chuyền ép củi trấu. Do đó, 

không thể thu mẫu đối với nguồn thải này). 

b) Kết quả phân tích: 

Bảng 5.18: Kết quả phân tích mẫu khí thải năm 2021 

Vị trí Tần suất 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

Bụi 

(mgN/m
3
) 

CO 

(mgN/m
3
) 

NO2 

(mgN/m
3
) 

SO2 

(mgN/m
3
) 

HF 

(mgN/m
3
) 

Quý I 

KT1 

4 lần/ 

năm 

1,22 8,05 0,16 0,19 KPH 

KT2 1,7 7,95 0,175 0,175 KPH 

KT3 1,54 8,22 0,166 0,23 KPH 

KT4 1,92 8,5 0,157 0,21 KPH 

KT5 2,15 7,3 0,147 0,188 KPH 

Quý II 

KT1 

4 lần/ 

năm 

1,03 7,72 0,188 0,147 KPH 

KT2 1,70 7,40 0,202 0,172 KPH 

KT3 1,68 7,61 0,199 0,195 KPH 

KT4 1,50 7,82 0,176 0,181 KPH 

KT5 1,33 7,44 0,158 0,156 KPH 

Quý III 

KT1 

4 lần/ 

năm 

0,17041 5,35 0,01918 0,07944 KPH 

KT2 0,18228 6,319 0,01992 0,08736 KPH 

KT3 0,19362 5,125 0,02136 0,0781 KPH 

KT4 0,15953 5,366 0,02112 0,09166 KPH 

KT5 0,18255 7,761 0,02481 0,08782 KPH 
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Vị trí Tần suất 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

Bụi 

(mgN/m
3
) 

CO 

(mgN/m
3
) 

NO2 

(mgN/m
3
) 

SO2 

(mgN/m
3
) 

HF 

(mgN/m
3
) 

Quý IV 

KT1 

4 lần/ 

năm 

0,97 6,98 0,169 0,202 KPH 

KT2 1,22 7,33 0,162 0,191 KPH 

KT3 1,54 7,92 0,15 0,176 KPH 

KT4 0,93 7,54 0,139 0,18 KPH 

KT5 1,18 7,3 0,196 0,237 KPH 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) 

 200 1.000 850 500 20 

(Nguồn: Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động, Công Ty 

Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Âu và Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường 

Chất Lượng Cần Thơ, năm 2021) 

Ghi chú: 

- KT1: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 2. 

- KT2: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 3. 

- KT3: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 4. 

- KT4: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 6. 

- KT5: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 7. 

- KPH: Không phát hiện. 

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

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu trong 4 quý năm 2021 cho thấy:  

Tất cả các chỉ tiêu phân tích mẫu khí thải đều đạt so với giới hạn cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Điều này chứng tỏ rằng, việc vận hành lò sấy trong 

thời gian vừa qua là đạt hiệu quả, nhà máy đã vận hành đảm bảo nhiên liêu đốt được 

cháy hoàn toàn.  

5.2.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí trong 02 quý đầu năm 2022 

a) Đơn vị thu mẫu:  

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cần Thơ. 

Bảng 5.19: Thống kê vị trí điểm quan trắc môi trƣờng không khí  

trong 02 quý đầu năm 2022 

Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả  

điểm quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

I Quý I 

1 Khí thải KT1 23/3/2022 0546752 1155096 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 23/3/2022 0546738 1155022 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 
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Stt 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả  

điểm quan trắc Kinh độ Vĩ độ 

3 Khí thải KT3 23/3/2022 0546746 1155152 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 23/3/2022 0546742 1155289 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 23/3/2022 0546763 1155227 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

II Quý II 

1 Khí thải KT1 17/5/2022 0546752 1155096 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 2 

2 Khí thải KT2 17/5/2022 0546738 1155022 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 3 

3 Khí thải KT3 17/5/2022 0546746 1155152 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 4 

4 Khí thải KT4 17/5/2022 0546742 1155289 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 6 

5 Khí thải KT5 17/5/2022 0546763 1155227 
Tại lò sấy tại đầu 

ra nhà bụi 7 

Bảng 5.20: Danh mục thông số quan trắc môi trƣờng không khí  

trong 02 quý đầu năm 2022 

Stt Thành phần môi trƣờng quan trắc QCVN 

I Thành phần môi trƣờng không khí 

1 

Khí thải tại ống thoát khu nhà bụi: Bụi tổng, 

HF, NO2, SO2, CO. 

(04 đợt) 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(Trong năm 2021, Nhà máy đã ngừng hoạt động dây chuyền ép củi trấu. Do đó, 

năm 2022 chúng tôi không thực hiện thu mẫu đối với nguồn thải này). 

Bảng 5.21: Kết quả phân tích mẫu khí thải 02 quý đầu năm 2022 

Vị trí Tần suất 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

Bụi 

(mgN/m
3
) 

CO 

(mgN/m
3
) 

NO2 

(mgN/m
3
) 

SO2 

(mgN/m
3
) 

HF 

(mgN/m
3
) 

Quý I 

KT1 

4 lần/năm 

0,21609 5,034 0,02422 0,104 KPH 

KT2 0,11358 4,786 0,02616 0,10041 KPH 

KT3 0,0908 4,663 0,02634 0,9466 KPH 

KT4 0,15955 4,320 0,03079 0,10017 KPH 

KT5 0,18203 4,433 0,02989 0,09583 KPH 
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Vị trí Tần suất 

Thông số ô nhiễm đặc trƣng 

Bụi 

(mgN/m
3
) 

CO 

(mgN/m
3
) 

NO2 

(mgN/m
3
) 

SO2 

(mgN/m
3
) 

HF 

(mgN/m
3
) 

Quý II 

KT1 

4 lần/năm 

0,17042 5,389 0,0242 0,08528 KPH 

KT2 0,2045 5,149 0,04587 0,09291 KPH 

KT3 0,19314 5,269 0,01544 0,07097 KPH 

KT4 0,14769 5,028 0,01762 0,10589 KPH 

KT5 0,22722 5,149 0,02781 0,0978 KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT  

(Cột B) 
 200 1.000 850 500 20 

(Nguồn: Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cần Thơ, năm 2022) 

Ghi chú: 

- KT1: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 2. 

- KT2: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 3. 

- KT3: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 4. 

- KT4: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 6. 

- KT5: Khí thải tại đầu ra nhà bụi 7. 

- KPH: Không phát hiện. 

- QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu trong 02 quý đầu năm 2022 cho thấy, tất 

cả các chỉ tiêu phân tích mẫu khí thải đều đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Điều này chứng tỏ rằng, việc vận hành lò sấy trong thời gian vừa qua là đạt hiệu quả, 

nhà máy đã vận hành đảm bảo nhiên liêu đốt được cháy hoàn toàn.  

5.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng 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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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

Căn cứ theo điều 46 của Luật BVMT năm 2020, điều 31 của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về vận hành thử 

nghiệm và quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải của dự án đầu tư sau khi được cấp giấy phép môi trường thì dự án/cơ sở của 

chúng tôi thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải trong thời gian không quá 06 tháng. 

Các công trình xử lý chất thải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm: 

+ 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 5 m
3
/ngày.đêm; 

+ 02 bể lắng lọc xử lý nước thải sản xuất (nước thải nhà bụi giai đoạn 1) công 

suất mỗi bể 4m
3
/ngày.đêm; 

+ 01 bể lắng lọc xử lý nước thải sản xuất (nước thải nhà bụi giai đoạn 2) công 

suất 5m
3
/ngày.đêm; 

+ 04 nhà lắng bụi kích thước mỗi nhà 5m x 22m x 15m, ước tính công suất mỗi 

nhà 5.000 m
3
/h  

Việc đánh giá phải được thực hiện cho từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ 

thống xử lý, do hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 05 

m3/ngày.đêm có công suất nhỏ nên được thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc. 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian bắt đầu dự kiến ngày 02/5/2023, thời gian kết thúc ngày 15/6/2023, 

tổng thời gian thực hiện dự kiến 45 ngày (kể từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm đến khi kết thúc vận hành thử nghiệm). Công suất hoạt dự kiến đạt được 

80% của các công trình xử lý chất thải. Thời gian cụ thể như sau: 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của các công trình thiết bị xử lý chất thải 

+ Thu mẫu lần 01: Ngày 02/ 5/ 2023 

+ Thu mẫu lần 02: Ngày 16/ 5/ 2023 

+ Thu mẫu lần 03: Ngày 30/ 5/ 2023 

Giai đoạn ổn định của các công trình thiết bị xử lý chất thải 

+ Thu mẫu lần 01: Ngày 13/ 6/ 2023 

+ Thu mẫu lần 02: Ngày 14/ 6/ 2023 

+ Thu mẫu lần 03: Ngày 15/ 6/ 2023 

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

thiết bị xử lý chất thải 

a. Công trình xử lý nƣớc thải 
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Thời gian quan trắc, vị trí thu mẫu và các chỉ tiêu phân tích đánh 

giá hiệu quả công trình xử lý nƣớc thải 

Thƣời gian 

quan trắc 

Vị trí thu 

mẫu  

 

Thông số quan trắc 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của công trình xử lý nƣớc thải 

Lần 1 

02/5/2023 

Hệ thống  xử 

lý nước thải 

sinh hoạt  

Bể gom 

pH, TSS, BOD5, N-NO3
-
, 

dầu mỡ ĐTV, Coliforms. 
Bể lắng 

Bể chứa 

Bể lắng lọc 

nước thải sản 

xuất (3 bể) 

Trước xử lý (tại ngăn 1) 
pH, BOD5, COD, TSS, 

Coliforms. Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

Lần 2 

16/5/2023 

Hệ thống  xử 

lý nước thải 

sinh hoạt 

Bể gom 

pH, TSS, BOD5, N-NO3
-
, 

dầu mỡ ĐTV, Coliforms. 
Bể lắng 

Bể chứa 

Bể lắng lọc 

nước thải sản 

xuất (3 bể) 

Trước xử lý (tại ngăn 1) 
pH, BOD5, COD, TSS, 

Coliforms. Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

Lần 3 

30/5/2023 

Hệ thống  xử 

lý nước thải 

sinh hoạt 

Bể gom 

pH, TSS, BOD5, N-NO3
-
, 

dầu mỡ ĐTV, Coliforms. 
Bể lắng 

Bể chứa 

Bể lắng lọc 

nước thải sản 

xuất (3 bể) 

Trước xử lý (tại ngăn 1) 
pH, BOD5, COD, TSS, 

Coliforms. Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

Giai đoạn ổn định của công trình xử lý nƣớc thải 

Lần 1 

13/6/2023 

Hệ thống  xử 

lý nước thải 

sinh hoạt 

Trước xử lý (tại bể gom) Lưu lượng, pH, TSS, BOD, 

H2S, Amoni, Dầu mỡ ĐTV, 

TDS, phosphat, Nitrat, Tổng 

các chất hoạt động bề mặt, 

Coliform 

Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

Bể lắng lọc 

nước thải sản 

xuất (3 bể) 

Trước xử lý (tại ngăn 1) 
Lưu lượng, pH, BOD5, COD, 

TSS, Coliforms. Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

Lần 2 

14/6/2023 

Hệ thống  xử 

lý nước thải 

sinh hoạt 

Trước xử lý (tại bể gom) Lưu lượng, pH, TSS, BOD, 

H2S, Amoni, Dầu mỡ ĐTV, 

TDS, phosphat, Nitrat, Tổng 

các chất hoạt động bề mặt, 

Coliform 

Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 
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Bể lắng lọc 

nước thải sản 

xuất (3 bể) 

Trước xử lý (tại ngăn 1) Lưu lượng, pH, BOD5, COD, 

TSS, Coliforms. 

Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, 

TSS, Coliforms. 

Lần 3 

15/6/2023 

Hệ thống  xử 

lý nước thải 

sinh hoạt 

Trước xử lý (tại bể gom) Lưu lượng, pH, TSS, BOD, 

H2S, Amoni, Dầu mỡ ĐTV, 

TDS, phosphat, Nitrat, Tổng 

các chất hoạt động bề mặt, 

Coliform 

Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

Bể lắng lọc 

nước thải sản 

xuất (3 bể) 

Trước xử lý (tại ngăn 1) 
Lưu lượng, pH, BOD5, COD, 

TSS, Coliforms. Sau xử lý (tại vị trí thoát vào 

nguồn tiếp nhận) 

a. Công trình xử lý khí thải 

Thời gian quan trắc, vị trí thu mẫu và các chỉ tiêu phân tích đánh 

giá hiệu quả công trình xử lý khí thải 

Thƣời gian 

quan trắc 

Vị trí thu 

mẫu  

 

Thông số quan trắc 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của công trình xử lý khí thải 

Lần 1 

02/5/2023 

Nhà bụi (4 

nhà bụi) 

Khí thải sau xử lý (tại ống 

khói sau xử lý)  
Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, 

SO2, CO, HF 

Lần 2 

16/5/2023 

Nhà bụi (4 

nhà bụi) 

Khí thải sau xử lý (tại ống 

khói sau xử lý)  
Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, 

SO2, CO, HF 

Lần 3 

30/5/2023 

Nhà bụi (4 

nhà bụi) 

Khí thải sau xử lý (tại ống 

khói sau xử lý)  
Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, 

SO2, CO, HF 

Giai đoạn ổn định của công trình xử lý khí thải 

Lần 1 

13/6/2023 

Nhà bụi (4 

nhà bụi) 

Khí thải sau xử lý (tại ống 

khói sau xử lý)  
Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, 

SO2, CO, HF 

Lần 2 

14/6/2023 

Nhà bụi (4 

nhà bụi) 

Khí thải sau xử lý (tại ống 

khói sau xử lý)  
Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, 

SO2, CO, HF 

Lần 3 

15/6/2023 

Nhà bụi (4 

nhà bụi) 

Khí thải sau xử lý (tại ống 

khói sau xử lý)  
Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, 

SO2, CO, HF 

1.3. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ qua trắc môi trƣờng dự kiến 

để phối hợp thực hiện kế hoạch. 

a/ Công Ty CP Xây Dựng và Môi Trường Đại Phú. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 292. 
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+ Địa chỉ: 156 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

b/ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

VIMCERTS 019. 

+ Địa chỉ: Số 45, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. 

c/ Công Ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường + 

VIMCERTS 039. 

+ Địa chỉ: 1358/21/5G đường Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Các đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện sẽ tùy vào từng thời điểm thực tế 

khi tiến hành vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở liên hệ với các đơn vị trên thực 

hiện quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo kế hoạch đề xuất trong 

báo cáo. 

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

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Khi cơ sở/dự án đi vào hoạt động: 

* Giám sát chất lƣợng môi trƣờng nƣớc: 

- Giám sát nước thải sinh hoạt: 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, BOD, H2S, Amoni, Dầu mỡ ĐTV, 

TDS, phosphat, Nitrat, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

+ Vị trí giám sát: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải, 01 mẫu. 

+ Tần suất giám sát: 4 lần/năm (Lần 1: tháng 3; Lần 2: tháng 5; Lần 3: tháng 8; 

Lần 4: tháng 11). 

+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

- Giám sát nước thải sản xuất: 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Coliforms. 

+ Vị trí giám sát: Tại đầu ra ống thoát nước thải sau bể lắng lọc 03 ngăn, 03 mẫu. 

+ Tần suất giám sát: 4 lần/năm (Lần 1: tháng 3; Lần 2: tháng 5; Lần 3: tháng 8; 

Lần 4: tháng 11). 

+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

* Giám sát chất lƣợng môi trƣờng khí thải: 

- Giám sát chất lượng môi trường khí thải khu nhà bụi: 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, SO2, CO, HF. 

+ Vị trí giám sát: Khí thải tại ống thoát khu nhà bụi, 03 mẫu. 

+ Tần suất giám sát: 4 lần/năm (Lần 1: tháng 3; Lần 2: tháng 5; Lần 3: tháng 8; 

Lần 4: tháng 11). 

+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 
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Giám sát chất lượng môi trường khí thải khu vực máy ép củi trấu: Hiện tại hệ 

thống ép củi trấu đã ngừng hoạt động, cho nên chúng tôi không thực hiện lấy mẫu đo 

đạc môi trường tại khu vực này. 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc nhóm phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải (căn 

cứ theo điều 97 và điều 98 của NĐ 08/2022/NĐ-CP). 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ cơ sở 

- Không có. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Stt Các thông số quan trắc Tần suất Chi phí 

1 

Nƣớc thải sinh hoạt: Lưu lượng, pH, 

TSS, BOD, H2S, Amoni, Dầu mỡ 

ĐTV, TDS, phosphat, Nitrat, Tổng các 

chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

Số lượng: 01 mẫu/ 01 lần. 

04 lần/năm 10.000.000 đồng/năm 

2 

Nƣớc thải sản xuất: Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, Coliforms. 

Số lượng: 04 mẫu/ 01 lần. 

04 lần/năm 16.000.000 đồng/năm 

3 

Khí thải tại ống thoát khu nhà bụi: 

Lưu lượng, Bụi tổng, NOx, SO2, CO, 

HF. 

Số lượng: 03 mẫu/ 01 lần. 

04 lần/năm 36.000.000 đồng/năm 

4 

Khí thải tại ống thoát khu vực máy ép 

củi trấu: Bụi tổng, HF, NO2, SO2, CO. 

Số lượng: 01 mẫu/ 01 lần. 

(Hiện tại hệ thống ép củi trấu đang 

ngừng hoạt động, cho nên chúng tôi 

không thực hiện lấy mẫu đo đạc môi 

trường tại khu vực này). 

04 lần/năm 0 đồng 

5 Chi phí viết báo cáo tổng hợp   01 lần/năm 10.000.000 đồng/năm 

Tổng cộng 72.000.000 đồng/năm 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong quá trình hoạt động, Công Ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Bình luôn 

tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường môi trường và các quy định liên quan 

trong quá trình hoạt động. 

Công tác quản lý, xử lý các chất thải phát sinh đảm bảo theo quy định, hạn chế 

gây ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trong khu vực. 

Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở trong năm 2021: 

Chưa. 

Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở trong năm 2022: 

Chi tiết xem ở các văn bản được kèm theo trong phần phụ lục báo cáo.  
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công Ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Bình cam kết các nguồn thải của dự án 

sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư dự án sẽ phối hợp 

với cơ quan môi trường địa phương để giám sát và kiểm soát ô nhiễm. Nồng độ các 

chất ô nhiễm phát thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phép trước khi thải vào môi 

trường như sau: 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

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

- QCVN 19:2009/BTNMT - Tiêu chuẩn chất lượng khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ. 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

Thực hiện thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất 

theo đúng nội dung của báo cáo, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh.  

Tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại đúng theo quy định hiện 

hành của Thông tư 02/2022/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Cam kết vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và bể lắng lọc 03 ngăn xử 

lý nước thải sản xuất trong quá trình hoạt động. Đảm bảo chất lượng nước thải đạt theo 

giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành. 

Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu theo nội dung báo cáo 

tại các khu vực phát sinh bụi, đảm bảo không gây tác động đến môi trường xung 

quanh. 

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ biện pháp thu gom, xử lý khí thải được đề xuất 

trong nội dung báo cáo, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến môi 

trường xung quanh. 

Có kế hoạch định kỳ vệ sinh khu vực sản xuất, máy móc thiết bị, trần, nền các 

khu vực trong dự án, đảm bảo mỹ quan và công tác bảo vệ môi trường tại dự án. 

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy 

định pháp luật khác có liên quan và các quy chuẩn hiện hành.  

Thực hiện công tác giám sát định kỳ. Khi có sự cố xảy ra chúng tôi sẽ trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để xử lý kịp thời các nguồn ô 

nhiễm đó. 
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Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường, các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy chuẩn hiện hành. Thực 

hiện nghiêm túc pháp lệnh về đóng phí môi trường. 

Thực hiện các biện pháp an toàn bảo hộ lao động trong quá trình thi công cũng 

như quá trình dự án đi vào hoạt động. 

Có biện pháp kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an khu vực 

triển khai dự án thực hiện giữ gìn an ninh trật tự xã hội. 

Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra rủi ro, 

sự cố môi trường do quá trình thực hiện dự án. 

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ tiến 

hành các giải pháp khắc phục, xử lý; đồng thời trình báo ngay với các cơ quan quản lý 

môi trường để xử lý ngay các nguồn ô nhiễm này. 

Những điều đã giải trình trong báo cáo là hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi sẽ 

tiến hành thực hiện phương án bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đã báo cáo.  

Nếu có gì sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn 

bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của dự án (nếu có); 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 

trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt theo 

quy định của Luật bảo vệ môi trường) và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; các giấy phép môi trường thành 

phần (nếu có). 

- Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở từ năm 2020 – 2022. 

- Hợp đồng và chứng từ thu gom CTNH của cơ sở từ năm 2020 – 2022. 

- Các văn bản kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của Sở Tài Nguyên và 

Môi Trường đối với cơ sở trong năm 2022. 

- Các văn bản liên quan khác. 

 

 

 

 

 
 




