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56: 3)/CV-AB
V/v de nghi ciip giAy phdp m6i trudng cila
dtr dn Nhd mdy sdn xuiit sd dp Anh Binh

Kinh gfri: 0y ban nh0n d0n tinh Bic K4n

1. Chring t6i ld: COng ty TNHH gA 6p Anh Binh, Cht ddu tu dg 6n Nhd m6y

sin xu6t g5 6p Anh Binh thuQc mpc s5 rr.z Php lpc v ban hanh kdm theo Nghi dinh

s5 ot;;lzozzlNE-CP ngey 10 th6ng ot ndm zozz ctaChinh phri quy dinh chi tirit mgt sO

diAu cria Luflt Bio vQ m6i trudng.

Cdn cir quy dfnh cria ph6p luQt vC b6o vQ m6i trucmg, dU 6n Nhd m6y s6n xu6t

g5 6p Anh Binh thuQc thdm quy6n cap giey ph6p mdi trudn g cin Uy ban nh6n d6n

tinh Bic Kan.

2. Dia chi try sd chinh cria: LO F2, Khu c6ng nghiQp Thanh Binh, xd

Thinh, huyQn Chq M6i, tinh B6c Kpn

3. Dfa di6m thlrc hiQn du 5n: :LOF2,Khu c6ng nghiQp Thanh Binh, xd

Thinh, huyQn Chg M6i, tinh Bdc KAn.
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- Giay chimg nh?n tl6ng k, doanh nghiQp C6ng ty TNHH MTV rt5

4700272849, ddngky len ilAu ngdy thang 10 ndm 2018, dnng ky thay aOi tan tnri

nh6t ngdy 0910612020; noi c6p: phdng Ddng ky kinh doanh thuQc Sd K6 hopch vd

Edu tu tinh Bic KAn.

4. Ngudi dpi diQn theo ph6p luft: Ong Pham Vdn Anh Chirc vp: Gi6m cl6c

- DiQn tho4i: 0988842139

5. Ngudi 1i6n h0 trong qu6 trinh ti6n hanh thri tpc: 6ng Phpm VIn Anh

Chric vu: Gi6m cl6c

DiQn thopi: 0988842139

Chtng t6i xin giri d6n Uy ban nh6n dan tinh Bic Kan hd scy gti*:

- 01 ban B5o cilo dO xu6t cdp giey ph6p m6i trudrng cria dg an dAu tu Nhi m6y

sin xu6t g5 6p Anh Binh;

- 01 Quy6t dinh ph6 duygtb6o c6o d,inh giStdc dQng m6i trudrng;



Chring t6i cam t<Ct vC dQ trung thgc, chfnh x6c cta c6c th6ng tin, s6 hQu dugc

n6u trong c6c tdi liQu n6u tr6n. N6u c6 gi sai tr6i, chring t6i hodn todn chfu trdch

nhiQm tqu6c phip luQt cria ViQt Nam.

DA nghi Uy ban nhdn d6n tinh Bic K4n xem x6t cdp giey ph6p m6i trudrng

cria dg 6n Nhd m6y sin 
".r6t 

g5 6p Anh Binh./.

Noi nhQn:

G*i bdn giiiy:

- Nhu tr6n;

- BQL c5c KCN tinh Bic Kqn;

- Luu C6ng ty.
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH gỗ ép Anh Bình 

- Địa chỉ văn phòng: Lô F2, Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Phạm Văn Anh   

- Điện thoại: 0988842139;             

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 

4700272849, đăng ký lần đầu ngày tháng 10 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 

nhất ngày 09/06/2020; nơi cấp: phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bắc Kạn. 



 

 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô F2, Khu công nghiệp Thanh Bình, xã 

Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Công ty TNHH gỗ ép Anh Bình 

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

đến môi trường của dự án đầu tư: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường số 856/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình 

tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

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

trường; văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):  

+ Dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

856/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình tại Khu công 

nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

+ Văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường: Không 

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

đầu tư công): Dự án nhóm C (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục IV Phần A 

(Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ) có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình có 

công suất thiết kế 50.000 m
3 
sản phẩm/năm (tương đương hơn 3.000.000 m

2
/năm). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  

* Sơ đồ công nghệ sản xuất: 

 

  



 

 

Đầu mẩu gỗ, vỏ gỗ 

Tiếng ồn,bụi 

Nhiệt lượng 

Hơi keo 

Hơi keo 

Hơi keo 

Nhiệt 
lượng 

Đầu mẩu 

ván 

Tiếng ồn, 

bụi 

Tiếng ồn, 

bụi 

Phim thừa,hỏng 

Nhiệt 

Mặt thừa,hỏng 

Nhiệt 

Tiếng ồn, 

bụi 

KeoUF 

Nhiệt lò 

hơi 

Nguyên liệu đầu vào 

(Ván bóc) 

Nguyên liệu đầu vào 

(Gỗ tròn) 

Bóc ván 

Sấy khô 

Tráng keo và xếp ván 

Hơi keo 

Ép nguội    

Ép nóng 

Bả bột 

Pha keo với bột 

mỳ 

Cắt Cạnh Chà 

Chà Ván 

Phủ film, 

ép film 

Dán mặt 

lụa, ép mặt 

Cắt cạnh 

Nhập kho 

Hoàn thiện Hoàn thiện 

Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất ván ép mặt lụa và ván ép phủ phim  



 

 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Bước 1. Nguyên liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào là gỗ tròn, chủ yếu là Keo; Mỡ và các loại gỗ tạp khác 

(nhóm V - VIII, có đường kính D ≥ 12cm). Các loại gỗ này phù hợp để làm cốp pha 

xây dựng do có chất lượng ổn định, độ giãn nở thấp, ít cong vênh, bền với thời tiết. 

Nguyên liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất của Nhà máy được thu mua từ các hộ 

trồng rừng trên địa bàn huyện Chợ Mới và một số địa phương lân cận trong và 

ngoài tỉnh. 

Ngoài gỗ tròn, nhà máy còn mua trực tiếp ván bóc của các cơ sở sản xuất ván 

bóc trong và ngoài tỉnh để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất đầu vào.  

- Bước 2. Bóc ván 

Gỗ tròn được cắt thành từng khúc có kích thước đồng nhất, sau đó được đưa vào 

máy bóc vỏ để loại bỏ phần vỏ gỗ và đưa qua máy lạng để tạo ra những tấm ván mỏng. 

- Bước 3. Sấy khô 

Ván bóc tự nhiên có độ ẩm cao nên sẽ được sấy khô đến độ ẩm nhất định 

(khoảng 8%). Việc sấy ván bóc giúp tăng cường khả năng chịu lực, chịu nước và có 

độ bền tốt hơn trong các điều kiện môi trường khắc nhiệt.  

- Bước 4. Pha keo với bột mỳ 

Nước keo và bột mỳ được pha theo tỷ lệ nhất định, dùng máy trộn đảo đều tạo 

được hỗn hợp keo. 

- Bước 5. Tráng keo và xếp ván 

Các tấm ván sau khi được sấy khô sẽ được tráng keo và xếp ván. Keo dán từ 

bồn chứa keo sẽ được quét đều trên bề mặt ván thông qua máy cán keo. Thời gian 

khô của sản phẩm khoảng 45 phút ở nhiệt độ 30
o
 C; 1-3 phút ở nhiệt độ 90

o
C.  

Ván sau khi tráng keo, được xếp vuông góc theo thớ để quá trình cắt không bị 

gãy thớ và tăng khả năng chịu lực, các tấm gỗ lạng mỏng được kết dính bằng các lớp 

keo Ure Formaldehyde, loại keo này có đặc tính khi khô sẽ có độ cứng rất cao. 

- Bước 6. Ép nguội 

Ván sau khi xếp sẽ được chuyển đến máy ép nguội, dưới lực ép các ván gỗ sẽ ép 

chặt vào nhau để tạo kết dính và định hình của ván. 

- Bước 7. Ép nóng 

Phôi sản phẩm sau khi ép nguội sẽ được ép nóng. Quá trình ép nóng giúp ván có 

độ cứng cao, chịu lực, chịu nước, chắc chắn. Lực ép trung bình từ 65 tới 150 tấn/m
2
 

tùy theo độ dày của ván mà có sự điều chỉnh thích hợp. 



 

 

- Bước 8. Bả bột.  

Bột bả được pha theo đúng tỷ lệ đảm bảo độ kết dính và được bả trên bề mặt của 

sản phẩm. 

- Bước 9. Cắt cạnh và chà nhám (Đối với ván phủ film) 

 Ván sau khi ép nóng sẽ được cắt cạnh theo quy cách (quy cách ván tại Đông 

Nam Á thường có quy cách chuẩn là 1220x2440 mm, có 4 độ dày cơ bản là 11mm, 

17mm, 18mm, 25mm) và tiếp tục được gia công chà nhám để tạo độ mịn cho bề mặt 

ván chuẩn bị cho giai đoạn phủ mặt phim (đối với ván ép phủ film). 

- Bước 10. Phủ film, ép film. 

Mặt ván sau khi được chà nhám được phủ cán lên một lớp phim (Dynea), sau 

đó ép nhiệt tạo ra lớp bề mặt chống nước, phim (Dynea) là màng giấy gián keo 

Phenolic chống nước tạo độ láng giảm trầy xước và bảo vệ ván trong quá trình sử 

dụng, vì vậy tấm gỗ ván ép phủ phim có tính năng chịu nước, chịu ẩm và khả năng 

chịu lực uốn rất cao. 

- Bước 11. Chà nhám (đối với ván ép mặt lụa) 

Ván sau khi được bả bột tiếp tục được gia công chà nhám để tạo độ mịn cho bề 

mặt ván chuẩn bị cho giai đoạn dán mặt lụa. 

- Bước 12. Dán mặt lụa, ép mặt lụa. 

Ván được dán tấm mặt lụa và đưa vào máy ép nhiệt tạo ra độ cứng đồng nhất 

về hình thức trên mặt ván. 

- Bước 13. Cắt Cạnh ( đối với ván ép mặt lụa). 

Ván sau khi được dán và ép mặt sẽ được cắt cạnh theo quy cách (quy cách ván 

tại Đông Nam Á thường có quy cách chuẩn là 1220x2440 mm, có 4 độ dày cơ bản là 

11mm, 17mm, 18mm, 25mm). 

Bước 14. Hoàn thiện 

Đối với cả hai mặt hàng ván phủ film và ván mặt lụa được đưa ra khu hoàn thiện 

những bước cuối cùng như được phun keo chống nước giúp bảo vệ cạnh ván, chống 

thấm nước và chống nấm. Được phun sơn màu theo yêu cầu của khách hàng. 

- Ván ép phủ phim và ván mặt lụa sẽ được kiểm đếm và đóng kiện bảo quản 

chống ẩm và trầy xước trước khi xuất kho. 

Bước 15. Nhập kho 

Đưa hàng vào kho thành phẩm, hàng được đánh dấu theo từng chủng loại, sắp 

xếp theo vị trí quy định. 

 



 

 

* Công nghệ vận hành lò hơi 

- Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ quy trình vận hành lò hơi 

 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bước 1: Kiểm tra hệ thống lò hơi 

Trước khi đốt lò hơi đốt củi cần phải kiểm tra tình trạng các bộ phận như van 

làm việc (chỉnh ở mức Plv+ 0,2KG/cm
2
), van kiểm tra: chỉnh ở mức Plv+ 0,3KG/cm

2
, 

phần chịu áp lực, nguồn nước cấp và nhiên liệu đốtlò hơi, các dụng cụ thao tác vận 

hành (xà beng, cào, xẻng, búa con, cờ lê, mỏ lết,... 

Bước 2: Chuẩn bị nhóm lò hơi 

Đóng van xả, van hơi, van an toàn, mở van xả khí để thoát khí, mở các van cấp 

nước cho lò, mở van lưu thông với ống thuỷ, mở van 3 ngả của áp kế. Sau đó bơm 

nước vào cho đến vạch quy định mức thấp nhất của ống thuỷ, kiểm tra độ kín của các 

van và mặt bích và đóng van cấp nước vào lò, mở van bơm nước vào bình cấp nước 

trung gian, khi đầy thì đóng lại. Đưa nhiên liệu củi khô vào buồng đốt: rải một lớp củi 

trên mặt ghi dao động khoảng 30 cm, củi chẻ nhỏ bên dưới, củi to chất bên trên. 

Kiểm tra hệ thống lò hơi 

Chuẩn bị nhóm lò 

Nhóm lò 

Vận hành lò 

Ngừng lò 

Vệ sinh và bảo dưỡng lò 

Nước đáy lò hơi 

Bụi, khí thải 

Dung dịch 

Na3PO43% vànước Nước đáy lò hơi 

Nước sạch 

Nhiệt độ 

Củi khô 



 

 

Bước 3: Nhóm lò hơi 

Dùng giẻ khô tẩm dầu mồi lửa và đưa vào buồng đốt.Khi củi đã cháy toàn diện 

và trên mặt ghi lò đã phủ một lớp than nóng thì đóng cửa lò, cửa gió lại để cho gió 

thổi yếu. Thời gian nhóm lò được thực hiện từ từ và kéo dài khoảng 40 phút.Khi lò 

đã xuất hiện hơi nước thì đóng các van lại,cho tăng sức hút và quá trình cháy, kiểm 

tra tình trạng các van.  

Bước 4: Vận hành lò hơi 

Khi áp suất trong lò gần tương đương áp suất làm việc tối đa thì chuẩn bị cấp 

hơi. Khi cấp hơi mở từ từ van hơi chính để một lượng hơi nhỏ làm nóng đường ống 

dẫn hơi và xả hết nước đọng trên đường ống dẫn hơi khoảng 10 ÷ 15 phút, trong 

thời gian quan sát hiện tượng dãn nở ống và giá đỡ ống, nếu thấy bình thường thì 

mở hết cỡ van hơi chính để cấp hơi đi, khi mở hết cỡ thì xoay ngược lại nửa vòng 

vô lăng van hơi lại. 

Bước 5: Ngừng lò hơi 

Đóng van cấp hơi và van xả hơi ra ngoài khí quyển bằng cách kênh van an 

toàn, giảm dần áp suất của lò xuống, nâng mức nước của lò đến cao nhất của ống 

thuỷ bằng cách thêm nước vào lò, cho lò nguội từ từ. Khi áp suất hơi bằng 

0kg/cm và nhiệt độ nước lò 70÷80˚C thì thực hiện tháo nước ra khỏi lò hơi, đồng 

thời thực hiện kênh van an toàn lên từ từ. 

Bước 6: Vệ sinh lò hơi 

Vệ sinh lò hơi thực hiện 6 tháng /1 lần nhằm làm sạch cáu cặn bên trong lò 

hơi. Vệ sinh thực hiện bằng dung dịch NaOH có nồng độ 2%, kết hợp với thủ công 

nhờ cửa vệ sinh ống nước, vệ sinh dưới bụng lò.Đổ đầy dung dịch NaOH vào lò 

hơi và đun đến sôi, áp suất từ 0,3 ÷ 0,4 áp suất làm việc trong khoản từ 12 ÷ 24 h 

hoặc lâu hơn nữa tuỳ độ dày của lớp cáu cặn. Sau khi tháo dung dịch NaOH ra 

khỏi lò thì cấp nước rửa lò và vệ sinh cơ khí.  

* Công nghệ nấu keo: 

Nấu keo là một công đoạn để tạo nguyên liệu đầu vào (keo Ure Formaldehyde) 

cho quá trình sản xuất gỗ ván ép và ván ép phủ phim của nhà máy. Đây là loại keo 

chuyên dùng cho ván ép không độc tố theo tiêu chuẩn E-1. 

» Sơ đồ công nghệ: 

Công nghệ nấu keo gồm các bước chính sau: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ quy trình sản xuất keo Ure Formaldehyde 

 

* Thuyết minh công nghệ: 

Nguyên liệu để nấu keo Ure Formaldehyde gồm keo Đạm Ure, Formaline 

37%, phụ gia, nước sẽ được kiểm tra đầu vào đảm bảo đúng thông số kỹ thuật. 

Nguyên liệu đầu vào sẽ được tính toán và cân lượng thích hợp đưa vào bồn trộn 

keo (theo tỷ lệ vừa đủ). Tại đây máy khuấy sẽ được khởi động, đồng thời tăng 

nhiệt để hòa trộn nguyên liệu. Thời gian trộn keo mỗi mẻ kéo dài khoảng 3h – 5h 

cho đến khi đồng nhất.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Sản phẩm của dự án là ván ép và ván ép phủ phim làm cốp pha xây dựng với 

công suất 50.000 m
3 

sản phẩm/năm. Quy cách các sản phẩm của dự án (rộng x dài 

x dày) là 1220 x 2440 x độ dày (độ dày ván có 4 loại cơ bản: 11mm, 17mm, 

18mm, 25mm).  

Sản phẩm ván ép và ván ép phủ phim của dự án sản xuất ra đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật thế giới về các phương cách ghép gỗ, đáp ứng yêu cầu thị hiếu của người tiêu 

dùng. Với độ bền, độ dẻo và độ nhám, nhẵn của các sản phẩm theo cấp độ sử dụng 

của người tiêu dùng, sản phẩm của dự án được sản xuất có quy cách đáp ứng nhu 

cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.  

 

 

Chuẩn bị, kiểm tra 

nguyên liệu 

Cân nguyên liệu 

Đưa nguyên liệu vào bồn 

trộn keo và khuấy 

Keo Ure Formaldehyde  

Nhiệt Hơi keo 
Nước 



 

 

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

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

- Gỗ tròn : 

+ Nhu cầu sử dụng:  

Thực tế trong quá trình sản xuất tại nhà máy cho thấy phế phẩm gỗ phát sinh 

từ các công đoạn sản xuất gỗ ván ép, ván ép phủ phim chiếm khoảng 20% nguyên 

liệu gỗ đầu vào. Do vậy, với công suất của nhà máy là 50.000 m
3 
sản phẩm/năm thì 

nhu cầu sử dụng gỗ tròn (gỗ keo, mỡ và các loại gỗ tạp khác (nhóm V – VIII) có 

đường kính D ≥ 12cm) khoảng 100.000 m
3
/năm. Gỗ tròn sẽ được kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ, kích thước trước khi thu mua. Trường hợp lượng gỗ tròn không đủ 

đáp ứng công suất thiết kế, nhà máy sẽ mua trực tiếp ván bóc từ các cơ sở sản xuất 

ván bóc trong và ngoài tỉnh. 

+ Nguồn cung cấp: 

Gỗ tròn cung cấp cho hoạt động sản xuất của Nhà máy được thu mua từ các 

hộ trồng rừng trên địa bàn huyện Chợ Mới và một số địa phương lân cận trong và 

ngoài tỉnh. Ván bóc sẽ mua trực tiếp ván bóc từ các cơ sở sản xuất ván bóc trong 

và ngoài tỉnh. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có khoảng 150 cơ sở sản xuất ván bóc chủ 

yếu tập chung ở các huyện Chợ Đồn (30 cơ sở), huyện Chợ Mới (25 cơ sở), huyện 

Bạch Thông (25 cơ sở), thành phố Bắc Kạn (15 cơ sở). Các cơ sở sản xuất ván bóc 

có công suất từ 500-1.000 m
3
ván bóc/năm, đủ để cung cấp nguyên liệu đầu vào 

cho nhà máy.  

- Nguyên liệu nấu keo: 

+ Nhu cầu sử dụng:  

Trong quá trình sản xuất gỗ ván ép và ván ép phủ phim cần sử dụng các loại 

nguyên vật liệu gồm Đạm Ure, Formalin, bột mỳ các chất phụ gia, phim, giấy dán: 

» Đạm ure: sử dụng đạm có hàm lượng ure: 98%. 

» Formalin: sử dụng Formalincó hàm lượng F: 37%.  

» Chất xúc tác khác: gồm các chất chống mối mọt, ẩm mốc, chất đóng rắn. 

Các chất này được hòa trộn vào dung dịch phản ứng trong quá trình nấu keo. 

» Phim Dynea, giấy dán: sử dụng loại phim, giấy dán có chất lượng cao trong 

vật tư tạo ra mối liên kết trong sản xuất. 



 

 

+ Nguồn cung cấp: 

Các nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất tại nhà máy được công ty nhập từ các 

đại lý có đủ điều kiện, năng lực kinh doanh tại Bắc Ninh, Hà Nội. 

Bảng 1. Nhu cầu nguyên liệu khác phục vụ sản xuất 

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Nơi cung cấp 

1 Nguyên liệu trộn keo    

- Bột mỳ  tấn/năm 2.550 Bắc Ninh 

- Đạm Urea tấn/năm 525 Bắc Ninh 

- Formalin tấn/năm 525 Bắc Ninh 

2 Nguyên liệu phủ phim, dán mặt 

- Dynea phenolic, giấy dán tấn/năm 20 Hà Nội 

3 Chất phụ gia  

- Chất chống mối mọt(CH3Br) tấn/năm 0,75 Hà Nội 

- Chất đóng rắn (NH4Cl) tấn/năm 0,105 Hà Nội 

 

Bảng 2. Thành phần keo dán gỗ 

TT Nguyên liệu Thành phần Tính chất 

1 Keo Urea-

formaldehyde 

(UF) 

- Là các loại keo nhiệt rắn 

tổng hợp với những thành 

phần chính là nước, chất khử 

bọt, chất độn (bột mì) và ure- 

formaldehyde 

- Công thức hóa học 

formaldehyde là: H2CO 

- Công thức hóa học của Ure 

(NH2)2CO 

- Là loại keo không chịu nước, 

thường sử dụng sản xuất các sản 

phẩm trong nhà. 

- Nhựa UF có màu từ trong suốt 

đến trắng sữa, có mùi của 

formandehit, nhựa tan trong nước 

và rượu. 

- Đóng rắn ở nhiệt độ cao, > 

100
0
C,  không cần dùng chất xúc 

tác. 

2 Bột mì sử 

dụng trong 

quá trình trộn 

keo 

- Thành phần chính trong bột 

mì là tinh bột với 2 thành 

phần chính là:  

+ Amylose:15–25%  

+ Amylopectin:75-85%. 

- Công thức hóa học: 

(C6H10O5)n) 

Tỉ lệ Amylopectin: Amylo trong 

tinh bột khoai mì cao (80:20) nên 

gel tinh bột có độ nhớt, độ kết 

dính cao và khả năng gel bị thoái 

hóa thấp. Độ nhớt cao thể hiện ở 

lực liên kết yếu giữa các phân tử 

tinh bột trong cấu trúc hạt. 

- Củi đốt lò hơi: 



 

 

+ Nhu cầu sử dụng: 

Dự án sử dụng củi gỗ đề cung cấp nhiên liệu cho lò hơi. Theo thực tế, định 

mức củi gỗ sử dụng để đốt lò hơiloại 4 tấnlà 380-400 kg/giờ, tương đương khoảng 

1.170 kg/giờ đối với lò hơi loại 12 tấn. Như vậy, với thời gian làm việc 02 ca/ngày, 

08 giờ/ca thì nhu cầu sử dụng củi đốt là: 1.170 kg/giờ x 16 giờ x 01lò hơi = 18.720 

kg/ngày. 

+ Nguồn cung cấp: 

CTR thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất (vỏ gỗ, đầu mẩu gỗ, 

ván hỏng, mùn cưa) sẽ được tận dụng làm nguồn cung cấp củi đốt lò hơi của dự án. 

Lượng đầu mẩu gỗ thải hàng ngày từ quá trình sản xuất được tính toán khoảng 

19.000kg/ngày. Như vậy, lượng chất thải đủ cung cấp cho hoạt động của lò hơi.  

4.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện, nước 

- Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện: 

Điện chủ yếu sử dụng cho việc vận hành các dây truyền sản xuất và phục vụ 

cho sinh hoạt, chiếu sáng bảo vệ tại nhà máy. Tổng nhu cầu sử dụng điện khoảng 

1.200Kw/ngày. 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện 

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Nguồn cung cấp 

1 
Điện sinh hoạt, chiếu 

sáng bảo vệ 
Kw/ngày 50 

Dự án dự kiến lắp đặt 01 

máy biến áp có công suất 

400 KV phục vụ quá 

trình sản xuất. 
2 

Điện vận hành các 

dây truyền sản xuất 
Kw/ngày 1.150 

 Tổng cộng Kw/ngày 1.200  

 

- Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước: 

Lượng nước sử dụng cho sản xuất là không đáng kể. Nước dùng cho lò hơi theo 

vòng tuần hoàn phần bị bay hơi là không đáng kể. Khối lượng nước chính sử dụng cho 

sinh hoạt của công nhân. Vậy nhu cầu sử dụng nước khoảng 10m
3
/ngày đêm. 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước 

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Nguồn cung cấp 

1 
Nước sinh hoạt (196 

người) 
m

3
/ngày 10.3 

Công ty sẽ khoan 

giếng trong khu 

vực dự án. 2 Nước sử dụng cho lò hơi. m
3
/ngày 02

 

 Tổng cộng m
3
/ngày 12.3  



 

 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):   

Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt 

động từ tháng 8 năm 2021 theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 

62/QĐ-BQL ngày 18/12/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

Dự án có địa điểm tại lô F2 – Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn với diện 

tích 1,43 ha, công suất thiết kế 20.000 m
2 

sản phẩm/năm, tạo công ăn việc làm cho 

gần 100 lao động, thời gian làm việc khoảng 6 tháng/năm. Dự án đi vào hoạt động 

đã tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thay đổi cơ cấu ngành nghề 

của địa phương, giải quyết vấn đề lao động việc làm và thu nhập cho người dân, 

hàng năm đóng góp vào ngân sách tỉnh thông qua việc đóng thuế. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm gỗ ván ép, ván ép 

phủ phim trên thị trường, Công ty TNHH gỗ ép Anh Bình đã lập hồ sơ đề xuất chủ 

trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình. Dự án đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư số 84/QĐ-BQL ngày 

23/12/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn với diện tích 1,43 

ha, công suất thiết kế 50.000 m
3
sản phẩm/năm.  

Để đảm bảo công suất thiết kế, Công ty dự kiến tăng thời gian làm việc 

trong năm, tăng thời gian sản xuất trong ngày, tăng số lượng công nhân lao động từ 

50 người thành 196 người và trang bị bổ sung thêm 1 số thiết bị mới như máy ép 

nguội, máy ép nóng, thay lò hơi 4,5 tấn bằng lò hơi 10 tấn, sử dụng một số thiết bị 

đã mua từ giai đoạn trước nhưng chưa đưa vào sử dụng (máy quay keo, máy chà 

ráp ván thô, xe nâng); tiếp tục sử dụng các hạng mục công trình hiện hữu cho hoạt 

động sản xuất, không xây mới. 

5.1. Các hạng mục công trình chính 

Các hạng mục, công trình chính của dự án gồm 03 nhà xưởng sản xuất, với 

tổng diện tích 7.176m
2
, cụ thể: 

- Nhà xưởng 01: có tổng diện tích 2.730,0 m
2
, kích thước 35mx78m; nhà tiền 

chế khung thép, 1 tầng, cao 11m. 

- Nhà xưởng 02: có tổng diện tích 1.872 m
2
, kích thước 24mx78m, nhà tiền 

chế khung thép, 1 tầng, cao 11m. 

- Nhà xưởng 03: có tổng diện tích 1.872 m
2
, kích thước 24mx78m, nhà tiền 

chế khung thép, 1 tầng, cao 11m. 

- Nhà phụ trợ: có tổng diện tích 702 m
2
, kích thước 9mx78m, nhà tiền chế 

khung thép, 1 tầng, cao 11m. 

 



 

 

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

Các hạng mục phụ trợ của dự án bao gồm nhà điều hành, nhà để xe, nhà bảo 

vệ, cổng, hàng rào, bể chứa nước,... cụ thể như sau: 

Bảng 5. Các hạng mục công trình phụ trợ 

STT Hạng mục công trình ĐVT Diện tích Ghi chú 

1 Nhà văn phòng  m
2
 100,0  

2 Nhà để xe  m
2
 110,0  

3 Nhà bảo vệ m
2
 19,0  

4 Trạm biến áp m
2
 9,0  

5 Hồ điều hòa (bể nước PCCC) m
2
 220,0  

6 Nhà ăn tập thể m
2
 120,0  

7 Trạm bơm PCCC m
2
 15,0  

8 Sân đường nội bộ  m
2
 4.347,0  

9 Bồn hoa và cây xanh m
2
 2.145,0  

10 Kho chứa chất thải nguy hại m
2
 18  

11 Hệ thống thu gom, thoát nước m
2
 21  

12 Tường rào m
2
 3,5  

13 Cổng nhà máy m 12,5  

14 Hệ thống chống sét HT 02  

15 Hệ thống cấp điện HT 01  

16 Hệ thống cấp nước HT 01  

 Tổng cộng  7.124  

5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Bảng 6. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục công trình Đơn vị 
Kích 

thước 

Ghi chú 

1 

Hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa trong 

nhà máy (0,4x0,6m) 

m 460 

Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa xây bằng gạch 

chỉ, có nắp đậy. Nước mưa 

chảy tràn trong khu vực 

nhà máy được đấu nối và 

thoát ra hệ thống thoát 



 

 

nước mưa của Khu công 

nghiệp Thanh Bình. 

2 

Hệ thống thu gom, 

thoát nước thải trong 

nhà máy  

m 160 

Hệ thống thu gom, thoát 

nước thải có cấu tạo ống 

nhựa HDPE, phi 320. 

Nước thải trong khu vực 

nhà máy được đấu nối và 

thoát ra hệ thống thoát 

nước mưa của Khu công 

nghiệp Thanh Bình. 

3 
Bể tự hoại 3 ngăn (xử 

lý nước thải sinh hoạt) 
m

3
 30 

» Khu nhà điều hành: 01 

bể tự hoại dung tích 5m
3
, 

kích thước 1,5m x 1,5m x 

2,25m. 

» Khu vực sản xuất:  01 

bể tự hoại, dung tích 25m
3
 

kích thước 5m x 2,25m x 

2,25m. 

4 

Thùng phuy (xử lý 

nước thải rửa dụng cụ 

trộn và đựng keo) 

m
3
 02 

Thùng phuy bằng nhựa, 

hình trụ tròn, dung tích 

500 lít/thùng và có nắp 

đậy.  

5 
Bể xử lý nước thải sơ 

bộ m
3
 02 

Bể xây gạch chỉ, láng xi 

măng. Thể tích bể là 2 m
3
 

với kích thước dài x rộng 

x cao: 2 x 1 x 1 (m) 

6 
Hệ thống xử lý bụi từ 

công đoạn chà nhám 
Hệ thống 01 

Hệ thống lọc túi vải gồm 

16 túi lọc bụi. Vải lọc 

bụi được may thành túi 

hình trụ tròn có đường kính 

D= 250 mm, chiều dài l= 

1.5- 2m, may kín một đầu, 

đầu kia để trống, nối vào 

ống dẫn khí vào. 

7 
Hệ thống xử lý bụi, khí 

thải lò hơi 
Hệ thống 01 

Hệ thống Cyclone kết hợp 

với hấp thụ. 

Cyclone có hình trụ tròn 

được cấu tạo bởi quạt ly 

tâm và hệ thống ống dẫn 

theo các phương tiếp 

tuyến, các ống dẫn vào 

theo đường ống xoắn và 



 

 

van xả bụi. 

Hệ thống dập bụi kiểu ướt 

(hấp thụ) gồm 2 phần: bể 

tạo vách ngăn hướng dòng 

khói và cụm bơm tuần 

hoàn.  

Cụm bơm tuần hoàn có 

chức năng bơm tuần hoàn 

dung dịch hấp thụ từ bể 

dập bụi vào các béc phun 

tạo màng trên các vách 

ngăn tạo cho dòng khí thải 

đi kiểu zig-zag. 

8 
Hệ thống xử lý hơi 

formaldehyde 
Hệ thống 01 

Lắp đặt đường ống dẫn để 

thu hồi hơi keo tại công 

đoạn nấu keo theo phương 

thẳng đứng hướng lên 

trên. Đầu trên của ống dẫn 

hơi keo bố trí thiết bị chụp 

hình nón để thu hồi hơi 

keo thông qua quá trình 

ngưng tụ.  

9 
Thùng đựng rác thải 

sinh hoạt 
Chiếc 4 

Thùng đựng chất thải rắn 

sinh hoạt bằng nhựa, có 

nắp đậy kín, dung tích 40 

lít, được bố trí ngay tại 

nơi phát sinh.  

10 
Thùng đựng chất thải 

nguy hại 
Chiếc 4 

Thùng đựng chất thải nguy 

hại bằng thùng phuy 

chuyên dụng, có nắp đậy 

kín, dung tích 100 lít, được 

đặt tại kho chất thải nguy 

hại. 

11 Kho chất thải nguy hại m
2
 18,0 

Kho chứa CTNH được có 

diện tích 18m
2
, kho kết 

cấu khung thép, tường bao 

bằng tôn sóng, nền láng xi 

măng. 

12 

Công trình phòng 

ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường 

 01 

+ Bình chữa cháy được bố 

trí tại khu vực nhà xưởng, 

kho chứa, nhà điều hành, 

gồm: Máy bơm nước chữa 

cháy, các đường ống thép 



 

 

tráng kẽm,... 

+ Cột nước chữa cháy 

được đấu nối từ hệ thống 

nước chữa cháy của Khu 

công nghiệp Thanh Bình. 
 

* Danh mục thiết bị chính của dự án 

Toàn bộ dây chuyền sản xuất ván ép và ván ép phủ phim, các máy móc được 

nhập về từ Trung Quốc và sản xuất trong nước. 

 

Bảng 7. Danh mục thiết bị chính hiện hữu của dự án 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1 Máy bóc gỗ Bộ 3 Trung Quốc Mới 

2 Máy quay keo Chiếc 6 Trung Quốc Mới 

3 Máy may ván Chiếc 4 Trung Quốc Mới 

4 Máy ép nguội Chiếc 2 Trung Quốc Mới 

5 Máy ép nóng Chiếc 3 Trung Quốc Mới 

6 Máy cưa tự động Chiếc 3 Trung Quốc Mới 

7 Máy chà giáp ván thô Chiếc 6 Trung Quốc Mới 

8 Máy chà giáp ván sản phẩm Chiếc 2 Trung Quốc Mới 

9 Lò hơi 4,5 tấn  Chiếc 1 Trung Quốc Mới 

10 Dây chuyền sơn Chiếc 3 Trung Quốc Mới 

11 Reactor 5 tấn Chiếc 3 Việt Nam Mới 

12 Máy biến áp 400 KV Chiếc 1 Việt Nam Mới 

13 Xe nâng Chiếc 5 Nhật Bản Cũ 

14 Máy lạng Chiếc 2 Trung Quốc Mới 

Bảng 8. Danh mục thiết bị chính bổ sung mới của dự án 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1 Máy ép nguội Chiếc 3 Trung Quốc Mới 

2 Máy ép nóng Chiếc 2 Trung Quốc Mới 

3 Lò hơi 10 tấn  Chiếc 1 Trung Quốc Mới 

4 Xe nâng Chiếc 03 Nhật Bản Cũ 

 

  



 

 

Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình nằm trong Khu công nghiệp Thanh 

Bình, tỉnh Bắc Kạn. Khu công nghiệp Thanh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ 

đồng ý về chủ trương xây dựng và chấp thuận bổ sung vào danh mục các khu công 

nghiệp tập trung cả nước đến năm 2010 tại công văn số 1604/VPCP-CN ngày 

27/10/2004 của Văn phòng Chính phủ; được đưa vào danh mục các khu công 

nghiệp Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và cho phép tỉnh Bắc Kạn thành lập 

Khu công nghiệp tại Văn bản số 125/TTg-CN ngày 22/01/2007 với quy mô diện tích 

giai đoạn I là 73,5ha. Dự án phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và 

quy hoạch tỉnh như: 

+ Dự án phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 

2078/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Mới được phê duyệt tại Quyết định số 

1237/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Anh Bình nằm trong Khu công nghiệp Thanh 

Bình nên toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, nước mưa chảy 

tràn sẽ được thu gom, đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về trạm xử lý nước 

thải tập trung của khu công nghiệp để xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khi thải ra môi trường, đáp ứng quy định về phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường (nếu có): Không thay đổi 



 

 

Chương III 

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

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom bởi hệ thống rãnh thoát nước mưa 

trong nhà máy. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xây dựng xung quanh 

ranh giới khu vực dự án gồm: rãnh thoát nước có kích thước 0,4m x 0,6m với tổng 

chiều dài là 460m, xây bằng gạch chỉ, có nắp đậy; hố ga lắng cặn có kích thước 

0,6m x 0,6m. 

Khi chảy ra bên ngoài nhà máy, hệ thống thoát nước mưa trong nhà máy sẽ 

được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp trước khi chảy ra 

nguồn tiếp nhận theo phương thức tự chảy. Vị trí đấu nối nước mưa chảy tràn được 

thiết kế ở phía trước nhà máy, gồm 02 vị trí đấu nối. (Chi tiết kèm theo sơ đồ đấu 

nối tại phần phụ lục) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa 
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Rác 
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Nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt 

 



 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

a/ Nước thải sinh hoạt 

Số lượng công nhân lao động tại Nhà máy là 196 người. Công ty sẽ xây 

dựng nhà vệ sinh và hệ thống bể tự hoại để thu gom, xử lý sơ bộ lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh. Nước thải sau xử lý sơ bộ sẽ tự chảy theo rãnh nước thải bên 

trong nhà máy và đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của khu công nghiệp 

Thanh Bình về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý trước khi thải ra 

môi trường. 

b/ Nước thải sản xuất: 

(1) Nước rửa dụng cụ trộn và đựng keo 

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa dụng cụ trộn và đựng keo được thu vào 

02 thùng phuy, dung tích mỗi thùng 500 lít. Nước thải sau quá trình rửa sẽ để lắng 

cặn. Cặn lắng chủ yếu là keo thải đã đóng rắn sẽ được thu gom, lưu chứa trong 

thùng đựng chất thải nguy hại và được quản lý theo quy định về quản lý chất thải 

nguy hại.  

Nước trong sau lắng sẽ được thu gom vào bể xử lý nước thải sơ bộ của nhà 

máy trước khi chảy vào rãnh thoát nước thải bên trong nhà máy và chảy ra hệ 

thống thu gom, thoát nước thải của khu công nghiệp về trạm xử lý nước thải tập 

trung của khu công nghiệp để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường. 

(2) Nước xả đáy lò hơi 

Nước thải xả đáy lò hơi được xả đáy thường xuyên, với tần suất 2 lần/ngày 

sau mỗi ca làm việc giúp đảm bảo lớp cáu cặn bám trên thành lò hơi không quá 1 

mm và sử dụng hóa chất (NaOH) ức chế ăn mòn và cáu cặn với tỷ lệ 1:5 để xử lý 

lớp cáu cặn cho lò hơi, tần suất 6 tháng/lần.  

Nước thải xả đáy lò hơi được thu gom về bể xử lý nước thải sơ bộ của nhà 

máy, sau xử lý sơ bộ sẽ tự chảy theo rãnh thoát nước bên trong nhà máy đấu nối 

vào hệ thống thoát nước thải của khu công nghiệp về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của khu công nghiệp trước khi thải ra môi trường.  

(3) Nước thải từ quá trình xử lý khí thải: 

Nước thải từ quá trình xử lý khí thải chủ yếu chứa cặn lơ lửng sẽ được thu 

gom vào bể xử lý nước thải sơ bộ của nhà máy trước khi chảy vào rãnh thoát nước 

thải bên trong nhà máy. 

 Cặn bụi ướt có khối lượng không đáng kể sẽ được thu gom, vận chuyển và 

xử lý cùng rác thải sinh hoạt. Nước thải sẽ theo hệ thống thu gom và thoát nước 

thải chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi xả ra 

môi trường. 

(Kem theo sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải) 



 

 

1.3. Xử lý nước thải: 

a/ Nước thải sinh hoạt 

Công ty xây dựng hệ thống bể tự hoại 3 ngăn tại các khu vực sau: Khu nhà 

điều hành 01 bể tự hoại dung tích 5m
3
 kích thước 1,5 x 1,5 x 2,25 (m); Khu vực 

các xưởng sản xuất xây dựng 01 bể tự hoại, dung tích 25m
3
 kích thước 5 x 2,25 x 

2,25 (m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng nước theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công 

nghiệp, chảy theo hệ thống thu gom và thoát nước thải của KCN về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt QCVN 14:2009/BTNMT (mức B) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra sông Cầu. 

Ngoài ra, công ty sẽ định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước 

thải, kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp 

thời; định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao 

hiệu quả làm sạch của công trình. 

b/ Nước thải sản xuất: 

Nước rửa dụng cụ trộn và đựng keo, nước thải xả đáy lò hơi, nước thải từ quá 

trình xử lý khí thải được dẫn về bể xử lý nước thải sơ bộ của nhà máy để xử lý 

trước khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. 

Bể xử lý nước thải sơ bộ xây gạch chỉ, láng xi măng. Bể có thể tích là 2 m
3
 

với kích thước dài x rộng x cao: 2 x 1 x 1 (m). Tại đây, cặn lơ lửng sẽ được lắng 

xuống đáy bể và được thu hồi định kỳ, phần nước trong sẽ theo rãnh thoát nước 

bên trong nhà máy đấu nối với hệ thống thoát nước thải của khu công nghiệp chảy 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để xử lý trước khi thải 

ra môi trường. 

NGĂN 1 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy sinh 
học 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân hủy sinh 

học 

Nước 

thải  sinh 

hoạt 

Nước thải 

sinh hoạt đã 

xử lý 

NGĂN 3 

- Lắng cặn 
 

Ngăn 

2 

Ngăn 

3 
Ngăn 

1 



 

 

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

2.1. Công trình thu gom và xử lý khí thải 

(1). Bụi phát sinh từ công đoạn bóc ván (cưa cắt cắt khúc, bóc ván) 

Các công đoạn sản xuất được thiết kế đồng bộ, lượng nguyên liệu đưa vào 

dây truyền sản xuất tại công đoạn bóc ván chủ yếu là gỗ tươi thường có độ ẩm cao 

do vậy lượng bụi phát sinh tại các khâu cưa, cắt sẽ được hạn chế, hạt bụi có kích 

thước lớn sẽ rơi ngay xuống bề mặt đất không phát tán vào không khí. Để hạn chế 

tác động của bụi, nhà máy sẽ thường xuyên quét dọn, thu gom lượng mùn cưa phát 

sinh; bố trí khu bóc ván tách biệt với các khu vực khác.  

(2). Bụi phát sinh từ công đoạn chà nhám 

Bụi phát sinh từ công đoạn chà nhám thường có nhiều dạng kích thước khác 

nhau, gồm cả bụi tinh và bụi thô, do vậy chủ dự án chọn phương pháp xử lý bằng 

hệ thống bụi túi vải để xử lý bụi gỗ phát sinh. 

- Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Quy trình công nghệ xử lý bụi gỗ từ công đoạn chà nhám 

 

- Quy trình công nghệ: 

Toàn bộ lượng bụi gỗ phát sinh sẽ được thu gom qua các chụp hút được lắp 

đặt tại khu vực phát sinh dưới tác dụng của quạt hút bụi ly tâm cao áp. Các hạt bụi 

Bụi gỗ 

Quạt hút 

Lọc túi vải 

Chụp hút 

Ống khói 

Thu hồi bụi và xử lý 



 

 

dạng bay, bụi mịn sẽ được thu gom qua chụp hút và theo đường ống dẫn đến hệ 

thống lọc bụi túi vải. 

Lọc túi vải gồm nhiều túi vải dệt từ các loại sợi khác nhau và được lồng vào 

khung lưới thép để bảo vệ, hiệu quả lọc có thể lên đến 99.8% và lọc được cả những 

hạt rất nhỏ nhờ có lớp trợ lọc. Vải lọc bụi được may thành túi hình trụ tròn có 

đường kính D= 250 mm, chiều dài l= 1.5- 2m, may kín một đầu, đầu kia để trống, 

được nối vào ống dẫn khí vào. Ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ 

bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt 

sợi vải lọc bụi do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu 

được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được các hạt bụi có 

kích thước rất nhỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Cấu tạo thiết bị lọc bụi tay áo 
 

Luồng khí sạch sau khi qua hệ thống lọc bụi tay áo sẽ đạt QCVN 

02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giới hạn tiếp xúc cho phép của 

bụi tại nơi làm việc. 

(3). Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đốt lò hơi 

Lượng phát thải và khuếch tán các chất độc chất trong khói thải của nhà máy 

ra môi trường không khí phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ lò hơi, công suất, hiệu 

suất nhà máy, còn sự khuếch tán bụi và các khí độc hại ra môi trường ngoài việc 

phụ thuộc vào các yếu tố trên còn phụ thuộc vào điều kiện khí tượng, chiều cao 

ống khói... Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của 

bụi, NO2,CO, CO2để đảm bảo đáp ứng quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT. 

Trên cơ sở đánh giá đặc trưng nguồn phát thải, Công ty đã chọn phương 

pháp Cyclone kết hợp sử dụng dung dịch hấp thụ để xử lý khí thải lò hơi đốt 

củi.Nguyên lý của phương pháp là cho khí thải  tiếp xúc với chất lỏng, các khí này 

hoặc được hòa tan vào chất lỏng hoặc biến đổi thành phần. 



 

 

- Sơ đồ quy trình công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ quy trình công nghệxử lý bụi, khí thải lò hơi 

- Thuyết minh quy trình công nghệ 

Bụi và khí thải sẽ theo đường ống dẫn vào hệ thống tháp xử lý Cyclone dưới 

tác dụng của quạt hút ly tâm. Bụi theo đường ống dẫn đi vào cửa vào của thiết bị. 

Sau đó, luồng không khí chứa bụi đi vào thân Cyclone theo phương tiếp tuyến với 

thân Cyclone ở phần trên rồi xoáy xuống dần gặp phần ống hình phễu. Quạt hút 

giúp cho bụi đi theo chiều xoắn ốc. Bụi dưới tác dụng của lực ly tâm nên bị văng 

vào thành ống mất dẫn vận tốc và rơi xuống dưới. Dòng xoáy chứa khí sạch thu 

dần đường kính xoáy và hướng lên phía trên đi ra ngoài theo ống trụ giữa thoát ra 

ngoài theo cửa thoát khí. Tháp Cyclone  có tác dụng giữ lại các hạt bụi có từ 10 m 

trở lên.  

Các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 10 m và khí thải tiếp tục được dẫn đến 

bể dập bụi ướt để xử lý. Hệ thống dập bụi kiểu ướt gồm 2 thành phần chính gồm bể 

tạo vách ngăn hướng dòng khói và cụm bơm tuần hoàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Nguyên lý hoạt động của bể dập bụi ướt 

Bụi, khí thải lò hơi 

Bể dập bụi ướt 

Thiết bị Cyclone 

Quạt hút 

Ống khói 

Thu hồi bụi và xử lý 



 

 

Cụm bơm tuần hoàn có chức năng bơm tuần hoàn dung dịch hấp thụ từ bể 

dập bụi vào các béc phun tạo màng trên các vách ngăn tạo cho dòng khí thải đi 

kiểu zig-zag. Tại đây, khí thải sẽ va đập vào các màng nước, các khí CO, SOx, 

NOx sẽ được hấp thụ bởi dung dịch hấp thụ Ca(OH)2, bụi ướt theo lực quán tính và 

trọng lực sẽ rơi xuống bể chứa. Sau đó khí thải tiếp tục va đập vào bề mặt nước của 

bể chứa nước và tiếp tục xảy ra quá trình hấp thụCO, SOx, NOx; bụi lắng xuống 

dáy bể. 

Khí thải qua hệ thống bể dập bụi ướt được xử lý triệt để đáp ứng quy chuẩn 

QCVN 19:2009/BTNMTsẽ đi vào ống khói và thải ra ngoài. Dung dịch hấp thu 

được bơm tuần hoàn từ ngăn chứa vào thiết bị hấp thụ. Tro bụi và muội than được 

định kỳ thải bỏ, dung dịch hấp thu được định kỳ thải bỏ. 

* Chiều cao ống khói để khói phát tán vào không khí được xác định như sau: 

H = He -H 

Trong đó: 

H: chiều cao thực của ống khói 

He: chiều cao hiệu dụng của ống khói 

H: Độ dựng của ống khói 

Chiều cao hiệu dụng của ống khói được tính như sau:He = 

0,359*[Q/(C*V)
1/2 

Trong đó: 

He: là chiều cao hiệu dụng của ống khói, được tính bằng m. 

Q: là tải lượng của TSP, Q = 49,81mg/s 

C: tiêu chuẩn TSP trong không khí xung quanh (trung bình năm), C = 0,14 

mg/m
3
 

V: vận tốc gió trong điều kiện bất lợi nhất (nguy hiểm), V = 0,2 m/s 

Thay số vào ta được:He = 0,359 x [49,81/(0,14x0,2)]
1/2

 = 22,1 m 

Độ dựng ống khói:H = (W x D/U)[1,5 + (0,00268 x P x D xT/T)] 

Trong đó: 

W: tốc độ thải tại miệng của ống khói 

D: đường kính ống khói 

U: tốc độ gió = 3,6m/s 

P: áp suất của khí quyển = 1,1013 Mbar 

T: nhiệt độ của khí thải = 473
0
K 

T: 120
0
K 

Tốc độ khí thải ra tại miệng ống khói được tính như sau: 



 

 

W = Q/(3600 xx D
2
/4) =  600,72/(3600 x 3,14 x 0,3

2
/4) = 2,4 m/s 

Thay số vào công thức ta được  

H = (2,4 x 0,3/3,6)[1,5 + (0,00268 x 1,1013 x 0,3 x 120/473) = 0,3 m 

Vậy chiều cao thực tế của ống khói là: H = He - H = 22,1– 0,3 = 21,8m. 

Chọn chiều cao ống khói = 22m 

Vậy với chiều cao ống khói 22m sẽ đảm bảo khí thải phát tán đạt tiêu chuẩn 

môi trường xung quanh. 

(4). Hơi keo Ure formandehit phát sinh từ công đoạn nấu keo và ép nóng: 

Quy chuẩn QCVN 20:2009/BTNMT quy định nồng độ tối đa của 

Formaldehyde cho phép trong khí thải công nghiệp phát thải vào môi trường không 

khí lớn nhất là 20 mg/Nm
3
. Để giảm thiếu tác động đến sức khỏe người lao động, 

Công ty chọn phương pháp ngưng tụ để thu hồi hơi formaldehyde. 

- Sơ đồ dây truyền công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải lò hơi 

 

- Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Đối với hơi keo formaldehyde phát sinh từ công đoạn nấu keo sẽ được thu 

hồi bằng phương pháp ngưng tụ. Hơi keo trong quá trình nấu keo sẽ được dẫn theo 

đường ống dẫn hơi hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Đầu trên của ống dẫn 

hơi keo bố trí thiết bị chụp hình nón để thu hồi hơi keo thông qua quá trình ngưng 

tụ. Ống dẫn cấu tạo bằng thép không gỉ, hình trụ tròn, đường kính 8cm, dài 2m. 

Dung dịch keo thu được sẽ được thu gom và quản lý theo quy định về quản lý chất 

thải nguy hại. 

Hơi keo dán formaldehyde 
 

Thu hồi dung dịch keo 

Thiết bị ngưng tụ 
 

Ống dẫn hơi keo 
 



 

 

2.2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác  

Ngoài các biện pháp thu gom và xử lý bụi đã đưa ra, Công ty sẽ thực hiện 

các giải pháp quản lý môi trường khác trong Nhà máy: 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy để giảm thiểu khả năng phán 

tán của bụi và tiếng ồn ra môi trường xung quanh.  

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế hoặc đổi mới các máy móc thiết bị 

sản xuất nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, các chất độc hại ra môi trường, hạn 

chế các nguy cơ gây cháy nổ. 

- Thực hiện chế độ vận hành định lượng chính xác nguyên vật liệu, chấp 

hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm hạn chế lượng chất thải phát sinh.  

- Thường xuyên quét dọn sân bãi chứa nguyên liệu để giảm lượng bụi cuốn 

theo xe khi đi trên đường. 

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

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom thường xuyên. Công ty bố trí các thùng 

chứa chất thải rắn sinh hoạt cho các khu sản xuất, khu nhà ăn ca và khu nhà điều 

hành có dung tích 40 lít tại các vị trí có phát sinh và hợp đồng với các đơn vị có đầy 

đủ chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường của nhà máy đều là các loại chất 

thải rắn có khả năng tái sử dụng làm nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất. 

Do đó, Công ty sẽ thu gom tập trung tại nhà xưởng số 2, gần vị trí khu vực lò hơi 

để thuận tiện cho việc cung cấp nguyên liệu đốt lò hơi, cụ thể: 

- Vỏ cây, đầu mẫu gỗ, lõi gỗ, ván hỏng thải bỏ được tái sử dụng làm nhiên 

liệu đốt lò hơi của Nhà máy (khoảng 18.720 kg/ngày).  

- Mùn cưa, bụi gỗ thu từ các công đoạn cắt, chà nhám và lượng phế phẩm gỗ 

một phần làm nhiên liệu đốt lò hơi, phần còn lạiđược thu gom bán cho cơ sở thu 

mua làm nguyên liệu gỗ ép. 

- Túi vải lọc bụi thải bỏ tận dụng làm mồi nhóm lửa lò hơi. 

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

- Công ty bố trí 04 thùng chứa CTNH loại 100 lít, có nắp đậy kín và biển 

dấu hiệu cảnh báo theo quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị lưu chứa 

CTNH.  

- CTNH phát sinh được thu gom thường xuyên và lưu trữ tạm thời tại kho 

chứa CTNH. Kho chứa CTNH có diện tích 18 m
2
, vì kèo thép, mái lợp tôn, tường 

bao bằng tôn sóng xanh, nền láng xi măng đặt tại góc bên phải đầu vào nhà máy. 



 

 

Kho chứa CTNH đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với khu vực lưu trữ CTNH theo 

quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

- CTNH sẽ được Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để vận 

chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Việc thu gom, lưu trữ, quản lý và xử lý CTNH phát sinh trong quá trình 

thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định của Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 

chất thải nguy hại và các quy định hiện hành khác có liên quan.Khi nhà máy đi vào 

hoạt động, Công ty sẽ định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan chức năng về việc lưu 

giữ và xử lý chất thải nguy hại. 

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

Để hạn chế tiếng ồn phát sinh, các nhà xưởng sản xuất, Công ty sẽ thực hiện 

các biện pháp xử lý sau: 

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận 

chuyển động để giảm bớt tiếng ồn.  

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý. 

- Trang bị thiết bị tránh tiếng ồn cho công nhân làm việc tại những bộ phận 

gâyồn (bịt tai chống ồn). 

- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các thiết bị nhằm làm 

giảm chấn động do thiết bị gây nên. 

- Trồng cây xanh xung quanh Nhà máy nhằm giảm ồn và giảm bụi, khí thải 

phát tán ra môi trường xung quanh. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác 

có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình 

hoạt động của dự án. 

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

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

(1) Sự cố khi vận hành lò hơi 

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời các sự cố khi vận hành lò hơi. 

- Ngừng hoạt động ngay khi có sự cố để sửa chữa đột xuất nếu có hiện tượng 

hư hỏng tại các bộ phận chịu áp lực của lò hơi. 

- Trường hợp gặp các sự cố nghiêm trọng không khắc phục được sẽ liên hệ 

với đơn vị cung cấp lò hơi để tiến hành kiểm tra, sửa chữa. 

- Ghi chép đầy đủ mọi sự cố và khắc phục sự cố vào nhật kí vận hành lò hơi. 

(2) Sự cố cháy nổ 



 

 

- Xây dựng nội quy phòng chống cháy, nổ bằng những tấm pano dựng ở khu 

vực công nhân làm việc và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. 

- Khi vận hành hệ thống điện phục vụ cho sản xuất phải đảm bảo an toàn 

điện của ngành công nghiệp tại vị trí có nguy cơ trạm, chập do điện gây ra phải có 

hệ thống biển báo, nội quy sử dụng để đảm bảo an toàn. 

- Trang bị các phương tiện PCCC gồm các bình PCCC (loại bột khô) được 

đặt tại các dãy nhà làm việc và phân xưởng sản xuất, nước cứu hỏa được bố trí ở 

các vị trí cần thiết đảm bảo ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra. 

- Hàng năm cán bộ công nhân viên phải được huấn luyện và tập huấn định 

kỳ về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Phối hợp với cơ quan PCCC để 

kiểm tra, giám sát và có biện pháp phối hợp kịp thời. 

(3) Sự cố hóa chất 

- Tuân thủ các nội dung về an toàn trong vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản, lưu 

trữ,sử dụng hóa chất.Bảo quan hóa chất nơi thoáng mát nhiệt độ từ 5
o
C – 32

o
C, 

tránh nắng gắt; đậy kín sau khi sử dụng để tránh thoát hơi ra bên ngoài; thời gian 

bảo quản 45 ngày ở nhiệt độ 30
o
C. 

- Hóa chất được bảo quản trong kho, nền láng xi măng, tường xây gạch chịu 

lửa tốt. Kho hóa chất lắp đặt hệ thống thông gió nhằm làm loãng hoặc hút sạch khí 

độc trong kho chứa để không gây hại cho sức khỏe trong quá trình ra vào kho. 

- Công nhân được tập huấn về cách vận chuyển, sử dụng và xử lý các sự cố 

có thể xảy ra về hóa chất, đảm bảo trong quá trình sử dụng an toàn. 

(4) Dịch bệnh 

- Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên; 

- Bố trí phòng y tế với các thiết bị y tế thông thường, tủ thuốc để kịp thời 

ứng phó ngay tại chỗ cho cán bộ, công nhân trong nhà máy; 

- Phối hợp với trạm y tế xã Thanh Thịnh, Trung tâm y tế huyện Chợ Mới để 

có biện pháp xử lý kịp thời trong trường họp xảy ra dịch bệnh. 

(5) Sự cố sét đánh 

- Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét tại khu vực có khả năng bị sét đánh 

trong giai đoạn hoạt động của Dự án (đầu vuốt nhọn được nhúng mạ đồng). 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường:  

Không có 

  



 

 

Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

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

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

+ Nước thải sinh hoạt: 10.3 m
3
/ngày.đêm 

+ Nước thải sản xuất: 2 m
3
/ngày.đêm (Nước thải rửa dụng cụ trộn và đựng 

keo: 1,5 m
3
/ ngày.đêm; nước thải xả đáy lò hơi: 0.3 m

3
/ ngày.đêm; nước thải từ quá 

trình xử lý khí thải nồi hơi: 0,2 m
3
/ ngày.đêm) 

- Dòng nước thải:  

+ Dòng nước thải số 01: Nước thải sinh hoạt 

+ Dòng nước thải số 02: Nước thải sản xuất 

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

+ Nước thải sinh hoạt: 

Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đề nghị cấp phép theo quy định 

tại QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Cụ thể như sau: 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 pH - Theo quy định của 

Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Bắc 

Kạn 

2 Nhu cầu oxy sinh học, BOD5 Mg/l 

3 Tổng chất rắn lơ lửng, TSS Mg/l 

4 Tổng chất rắn hòa tan, TDS Mg/l 

5 Sunfua, S2
-
 Mg/l 

6 Amoni, NH4
+
 Mg/l 

7 Nitrat, NO3
-
 Mg/l 

8 Dầu mỡ ĐTV Mg/l 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt Mg/l 

10 Photphat, PO4
3-

 Mg/l 

11 Coliform MPN/100ml 

 



 

 

+ Nước thải sản xuất 

Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau xử lý đáp ứng các giá trị C 

(Cột B) QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. Cụ thể như sau: 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn                        

(Theo QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột B)  

1 pH - 5,5 - 9 

2 Nhu cầu oxy sinh học, BOD5 Mg/l 50 

3 Nhu cầu oxy hóa học, COD Mg/l 150 

4 Chất rắn lơ lửng, SS Mg/l 100 

5 Tổng Phenol Mg/l 0,5 

 

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

+ Vị trí xả nước thải: Điểm đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải 

của khu công nghiệp Thanh Bình 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công 

nghiệp Thanh Bình 

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

- Nguồn phát sinh khí thải:  

Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ lò hơi  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

Khí thải phát sinh từ lò hơi có thành phần chủ yếu là các khí CO, CO2, N2 và 

bụi than, với lưu lượng 15.315,3 m
3
/h tương đương 4,225 m

3
/s. 

- Dòng khí thải:  

Dòng khí thải số 01: Khí thải phát sinh từ lò hơi  

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

Các chất ô nhiễm trong khí thải sau xử lý đáp ứng các giá trị C (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. Cụ thể như sau: 



 

 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn                

(Theo QCVN 19:2009/ 

BTNMT, Cột B)  

1 Bụi tổng - 200 

2 Cacbon oxit, CO Mg/l 1.000 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 Mg/l 500 

4 Nito oxit, Nox (theo NO2) Mg/l 850 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả khí thải: Đỉnh ống khói lò hơi 

+ Phương thức xả thải: Xả liên tục thông qua quạt hút khí khi hoạt động 

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

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn khu vực lò hơi 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn khu vực trà nhám 

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

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

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT. Cụ thể như sau: 
 

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 

 

  



 

 

Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH                                

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC                                 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát 

và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

A. Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (báo cáo các nội dung 

Mục 1 dưới đây) 

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

của dự án đầu tư, gồm:  

- Thời gian bắt đầu: Tháng 12/2022 

- Thời gian kết thúc: Tháng 01/2023 

- Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả dự án đầu tư tại 

thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 100% 

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

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường: 

+ Nước thải: Ngày 15/12/2022, Ngày 20/12/2022, Ngày 25/12/2022 

+ Khí thải: Ngày 15/12/2022, Ngày 20/12/2022, Ngày 25/12/2022 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn). Trường hợp 

công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ 

thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định: Ngày 15/12/2022 đến ngày 05/01/2023 

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

phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

Công ty cổ phần Tập đoàn FEC – Số 7, đường Lương Văn Nắm, thành phố 

Bắc Giang, Bắc Giang 

 

 

 



 

 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Loại 

mẫu 
Vị trí Thông số 

Tần 

suất 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Tiêu 

chuẩn áp 

dụng 

Khí 

thải 

KT: Khí thải ống 

khói lò hơi (sau xử 

lý) 

Nhiệt độ, bụi TSP, 

CO, SO2, NOx, lưu 

lượng khí thải 

3 

tháng/ 

lần 

01 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

Nước 

thải 

NT: Nước thải sau 

bể xử lý sơ bộ tại vị 

trí hố ga đấu nối vào 

ống thu nước thải 

của KCN 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

NO3
-
, NH4

+
 Tổng dầu 

mỡ, Tổng P, tổng N, 

H2S, Coliform. 

3 

tháng/ 

lần 

01 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có 

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

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ dự án. 

Loại 

mẫu 
Vị trí Thông số 

Tần 

suất 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Tiêu 

chuẩn áp 

dụng 

Không 

khí 

khu 

vực 

làm 

việc 

KK-1: Khu vực nấu 

keo 

KK-2: Khu vực ép 

nóng 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió, bụi TSP, CO, 

SO2, NO2, tiếng ồn, 

formaldehyte 3 

tháng/ 

lần 

03 

QCVN 02: 

2019/BYT 

QCVN 03: 

2019/BYT 

QCVN 26: 

2019/BYT 

QCVN 27: 

2019/BYT 

KK-3: Khu vực chà 

nhám (sau xử lý) 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió, bụi tổng TSP, 

CO, SO2, NO2, tiếng 

ồn 

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

STT Nội dung thực hiện Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền   

A Quan trắc môi trường (A=I+II+III)  57.947.480   

I Không khí: 03 mẫu, tần suất quan trắc 04 lần 21.086.436   

1 Nhiệt độ Mẫu 12 51.087 613.044 

QĐ số 

193/QĐ-

UBND  

2 Độ ẩm Mẫu 12 51.087 613.044 

3 Tốc độ gió Mẫu 12 51.037 612.444 

4 Bụi tổng số (TSP) Mẫu 12 267.226 3.206.712 



 

 

5 CO Mẫu 12 339.304 4.071.648 

6 NO2 Mẫu 12 334.220 4.010.640 

7 SO2 Mẫu 12 355.666 4.267.992 

8 Tiếng ồn Mẫu 12 132.576 1.590.912 

9 Formaldehyte Mẫu 6 350.000 2.100.000   

II Nước thải sản xuất: 01 mẫu, tần suất quan trắc 04 lần 17.079.348   

1 pH Mẫu 4 202.970 811.880 

QĐ số 

193/QĐ-

UBND 

2 BOD5 Mẫu 4 250.046 1.000.184 

3 COD Mẫu 4 287.022 1.148.088 

4 TSS Mẫu 4 223.330 893.320 

5 NH4+ - N Mẫu 4 266.319 1.065.276 

6 NO3- - N Mẫu 4 289.238 1.156.952 

7 Tổng N Mẫu 4 372.163 1.488.652 

8 Tổng P Mẫu 4 359.477 1.437.908 

9 Crom Mẫu 4 416.290 1.665.160 

10 H2S Mẫu 4 476.023 1.904.092 

11 Dầu mỡ Mẫu 4 680.108 2.720.432 

12 Coliform Mẫu 4 446.851 1.787.404 

13 Lưu lượng  Mẫu 4     

III Khí thải ống khói: 01 mẫu, tần suất quan trắc 04 lần 19.781.696   

1 Nhiệt độ Mẫu 4 408.137 1.632.548   

2 Bụi TSP Mẫu 4 2.054.699 8.218.796 

QĐ số 

193/QĐ-

UBND 

3 CO Mẫu 4 662.556 2.650.224 

4 SO2 Mẫu 4 713.615 2.854.460 

5 NO2 Mẫu 4 763.694 3.054.776 

6 Lưu lượng khí thải Mẫu 4 342.723 1.370.892 

B 

Lập báo cáo công 

tác bảo vệ môi 

trường  

Báo cáo 1 1.000.000 1.000.000 

Thông tư 

02/2017/ 

TT-BTC 

C Tổng giá trị trước thuế (A+B) 58.947.480   

 

  



 

 

Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- Chủ Dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trường. 

- Chủ Dự án cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như đã nêu. 

- Chủ Dự án sẽ đảm bảo kinh phí xây dựng, trang bị các hệ thống kiểm soát 

ô nhiễm, hệ thống xử lý môi trường nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường và 

kinh phí quan trắc môi trường cho Dự án này. 

- Cam kết sẽ thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường cho Dự 

án, báo cáo kết quả giám sát định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy 

định./. 

 

 

  



 

 

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; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý 

chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; 

- 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 đầu tư 

(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; 

- 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. 
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ceNc HoA xA ngt cnu Ncnia vIET NAM
DQc tfp - Tu do - H4nh phtic

Bdc Kqn, n7dy06 thdng$ndm 20t9

QWnr DINH
'Vd viQc giao d6t cho C6ng ty TI\IIIH g5 Op.Lnh Binh thu6 AO thgc hiQn dg 6n:

Nhn m6y sfrn *,,5t gd ,Lnn Binh, t4i Khu c6ng nghiQP Thanh Binh, xi Thanh
Binh, huyQn Chg Mfi, tinh B[c K4n

, W BAN XTTAN DAN T1NH BAC KAN

C[n cri Lu4t T6 chfc Chinh quyAn dfa phucrng ngay 191612015;

,'., C[n cri Luft O6t Oai ngey 29lLll2Ol3;

, Cdn cir Nghi dinh sd $DAL ND-CP ngiy I5l5l20l4 cua Chinh phu quy
l,e"r\,

dinh chi ti6t thi hanh mqt s6 diiu cua Lu0t DAt dai;

Cin cir Th6ng tu s5 3OI}}L4ITT-BTNMT ngiy 021612014 cua BQ Tdi

nguyon vd Mdi,"+*C quy dinh rrA trO so giao d6t, cho thu6 d6t, chuy6n mpc dich

su dpng ddt, thu hdi d6t;

c[n cr? Quyrit dinh s6 5l7l2oo9/QE-uBND ngey fi Bl2OOg v6 Quy ch6

phOi hq'p quin 1)r nha nu6c AOi vO-ic6c khu c6ng nghiQp tr6n dfa ban tinh;

Theo de nehi.cria S& Thi nguyOn vh Mdi trudrng tai Td trinh sO Sg/ttt-
STNMT ngey 081.412p:19,

,:;'":.:.,' eWE,fDfNH:
Eiiiu f . Ciuo 14.300,0 *'d6t d5 gini ph6ng mflt baqg tpi Khu cdng nghiQp

Thanh Binh cho Cdng ty TNHH g5 6p A"h Binh thu6, dO thgc hiqn dU 6n: Nhir

m6y s6n xuAt g5 Anh Binh.

- Thbi hpn str dung dat: SO n6m (kO tri ngdy quy6t dinh cho thue dAt);

- Fnnh thric str dung dAt: Thuc d6ttreti6n hdng nim;

- Dcrn gi6 thu6 cl6t: Theo quy <l!nh hipn hdnh.

Vi tri khu d6t: ThuQc Khu c6ng nghiQp Thanh Binh, xd Thanh Binh, huyQn

Chq Moi, tinh B6c Kpn (theo b6n d6 chi ti6t quy hopch chia 16, ph6n ngdurh Khu
c6ng nghiep Thanh Binh, giai clopn I dE dugc UBND tinh ph6 duyQt thuQc 16 F2);

theo ban dO trich do dia chinh khu dAt ry le 1/500 do C6ng ty TNHH x6y dpg
khio s6t thiiSt k6 vn do vE bin d6 Blc Kan lfp, dugc SO Tai nguy6n vd M6i trubng
x6c nhQn sO 1ZIPP ngay 261312019.

Didiu 2. T6 chric thpc hiQn

1. Cpe ThuO tinh x6c dfnh dcrn gi6 thu6 d6t theo quy <Iinh.

2.BanQuin ly cilc Khu c6ng nghiQp tinh B[c Kpn cht tri, ph6i hqp v6i
UBND huyQn Cfrq MOi, UBND xa ttranfr eioh, Trung tdm Ph6t tri6n h4 tdng vd

u{'eAN NHAN DAN
rfxn sAc KAN

sil 0gl /QD-UBND



Dich vu khu c6ng nghiep thgc hiQn bin giao chi gi6i A6t; hy hgp d6ng thu6 d6t vdi
C6ng ty TNHH g5 6p Anh Binh; t5 chirc q-u6n ly, str dgng cl6t theo quy dinh cua
ph6t luQt; xem 

"et 
AiA" chinh diQn tich d6t trong QuytSt dinh chu trucmg dAu tu

cho pht hqp v6i thpc tti.

3. SO Tii nguy6n vd M6i trubng vi6t vd ky GiaV chimg nhan quytin su dpng
-A, I r - i \ " \ ,\.

ddt, quy6n st hiru nhe 0 vd tii siur kh6c gin 1i6n v6i cldt cho C6ng fy TNHH gO 9p
Anh Binh (sau khi <lcrn vf thUc hiQn ky hqp tl6ng thuO d6t); chi dpo chinh l1i bi6n
dQng tl6t dai, h6 so dia chinh theo quy .Iinh.

4. COng ry TNHH gA 6p Anh Binh c6 tr6ch nhiQm qu6n lf, str du{rg d6t dung
mpc dich, dring pham vi ranh gi6i duqc giao cho thu6; thpc hjQn dAy dtr tr6ch

nhiQm, nghia ru 
".ru 

ngu<ri su dpng d6t theo quy dinh cua LuQt D6t dai.
\-: Di6u 3..Cdc 6ng, bir: Ch6nh V[n phdng Doin DBQH, HDND vi UBND

tinh, Gi6m d6c So Tdi nguy6n vi M6i trudng, Gi6m d6c Scr Tdi chinh, Cuc
trucr4g Cuc Thu6 tinh, Truong Ban QuAn ly cbi Khu cdng nghiQp tinh Bdc K?n,
Chri tictr UBND huyQn Chq lvl-6i, Cht tich UBND xd Thanh Binh, Gi6m d6c COng

b/ TNHH g5 6p Anh Binh vlr Thu trucrng c6c co quan, dcm vi c6 1i6n quan chiu
tr6ch nhipm thi henh Quy6t dinh niy./.

TM. UY gA.X NNAX OAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH- Sd: KH&DT, Xdy d1mg, Tdi

- PVP (6. Tha0;
- Luu: YT-HUVU--

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3 (t/h);
- CT, PCT UBND tinh;

r'
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Ho. 

" 
EoNG rsun oAr cgNG HoA xA ugr cnu Ncuia vrET NAM

Opc t4p - ffr Oo - Hanh phrfic

Chq Mdi, nsdy4lthdng Qndm 2019so ,ffmDrE

HqP oONc rHUfi oAr

Cdn cri LuQt DAt dai ngey 2911112013;

Cdn cri Nghi dlnh s6 43|2O.L4NE-CP ngey $ thing 5 ndm 2OI4 cria Chinh phu
qtry tlfnh chi ti6t thi henh mQt s6 di6u cua Lupt O6t dai;

Cdn ctrNghi dinh s5 OL1}OIT ngey 1610112017. ohachinh phri v6 stra d6i, b6 sung
mQt s5 nghf dfnh quy dfnh chi titit thi henh Luft OX dai;

, Cdn criNghi dinh s6 4612O14IND-CP ngdy 15l5l2OI4 quy dfnh vA thu tiAn thu6
d61, thu6 mdt nu6c;

Cdn cri Th6ng tu sd 3OlzOl l'fT-BTNMT ngdy 0216/2014 cua BQ Tdi nguy6n vd
M6i trudng rc trO so giao ddt, cho thu6 d6t, chuydn-muc dfch sri dpng'<16t, tf,,it'Oi d6t;

. c6n cir Quy6t dinh s6 693/QE-[IBND ngdy O6/5l2Ot9 cinUBND tinh B6c KBn
vd viQc giao d6t cho COng ty TNHH gA 6p an[ ginh thu6 d6 thuc hiQn dp 6n Nhd m6y
san xu6t 95 6p Anh Binh, tpi Khu cong nghiQp Thanh Binh, huven crrq Moi, tinh Bd;
K?n;

Cdn cri Quyi5t dfnh chri truong dAu Ju sO ZZIqO-BQL c6p ngdy 2llt2l20l8 ctra
Ban QuAn Iy cdc klru c6ng nghiQp tinh Bdc K?n..

Cdn cf th6ng b6o s6 g28lTB-CT, ngiy 051612019 cria Cpc Thuti tinh Bdc Kdn vC
ctcrn gi6 thu6 d6t.

. H6m nay, ngdLy 4.1 *eng 6 ndm2olg,tpi Ban euan ly ckckhu c6ng nghiep tinh
B[c Kan, chring t6i g6m:

I. BGn cho thu6 d5t: Ban Quin lf cic khu c6ng nghiQp tinh Bic Kan

. Do 6ng: Hir VIn Htng, chric vp: Trucrng Ban Quin ly cdc khu c6ng nghiOp tinh
BIc Kan ldm dpi diQn.

Eia chi: Xd Thanh Binh, huyQn Chq M6i, tinh BIc K?n.

DiQn thopi: 0209.3865099 Fax: 0209.3865355

II. BGn thu6 a6t: C6ng ty TNHH gd 6p Anh Binh
Gi6y chirng nhan d[ng ky doanh nghiQp, md s6: 4700272849 ddnelcv lAn dAu nedv

L51AD018 do Phdng Ddng k;i kinh doanfr, SO K6 hoach vd EAu tu tiih ga 
"rcan 

cZp.

T4r s& tai: LO F2, KCN Thanh Binh, xd rhanh Binh, huyQn chq M6i, tinh Bic
K?n, ViQt Nam.

Do 6ng: Phpm V[n Anh, chirc vp: Gi6m di5c ldm dai diQn.

1
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K?n.

5. ViQc cho thuO ddt kh6ng lim m6t

dAt dai vd moi tdi nguY0n nim trong ldng

Di6u 3 su drlng d6t tronViqc
Di6udfu da ghi tpi 1 ctra HqP dOng

4. Thdi g\att,hinh thitc nQP tiAn thu6 d6t: Theo quy dinh ctra nganh Thu6'

glY6n cua Nhir nu6c ld dai diQn chu so

dat.

khu dAt thu6 Ph6i Phir hqp v6i

nay ,u Phn hqp v6i QuYOt dinh
muc dich su dUng

chtr trucrng diiu tu.

Eidu 4. Quy6n vir nghla vp ctra c6c b6n:

1. B6n cho thu6 a6t aam bao viQc su.dgng {6t 
cua-b6nfiu0.96t trong thdi gian

thuc hiQn hqp dong, kh9'q dYq: tfi5" ;;; o*d; tt' au"e k{ru d6t tron cho bon thf

ba, ch6p henh qrry6t dinh thu h6i #ih;;"q"v tiitt' ttiO"ilt'i cua ph6p 1u0t v0 ddt dai'

Z. Tr ongthoi gian tfr*c,frign hqp d6ng, b6n thu6 d6t c6 cdc quydn vd nghla vg theo

quy dinh cua PhSP 1u0t vO ddt dai'

3. Truhng hqp b6n lhuc d{.bi trra.y.d:t.d: chiat6c}t,s6t nh$p, chuytin d6i doanh

nghiqp, b intdi sbi g6,1tLi6n v6i.Aatifr"e tfttlO 91u., "t 'he" 
dugc t'iot' thenh hqp ph6p

sau khi b.n thu6 af,t ui thay d6i t; ,h* hiQn ti6p q"ve" vd ngtria vq ctra bon thuo d6t

ir"rg thdi gian 
"d" 

l4i'tt'a Hqp d6ng ndy'

4. Trong thoi gian hqrp dong cdn hiQu lpc thi henh' nisu b6n thuo dat tr6 lai todn bQ

hoflc mQt ph,n khu?at thuc tyy: irrol rra" thi thong-b"# aE" Lo" cho thu6 d6t bi.t tru6c

it nhat 6 thdng. B6n cho thu. d6t,*iJi .no b6n,#;il""e i[t'i gian 03 th6ng'-]6

* ngiy nh?n dusc d0 nghf .rru uoilT,io iIi,rrJr ai6* t<ct trrtrc uqp dong ndv tinh d.n

ngd, birn giao lai m6t bdng'

2



5. BOn thue d6t dugc hu6rng uu dai vO tiAn thue d6t theo quy dinh'

6. B6n thu6 d6t c6 tr6ch nhiQm thuc hiQn viQc (i hqp dgng sri dpng h4 tAng,.su

du"g;;;;rb"* trh h?;t"s v6i rrung t6m Ph6t tri6n ha tAng vd Dich vr; c6ng ich

khu cdng nghiQP.

Did;u 5. Hqp d6ng thue itSt ch6m dut trong c5c trudrng hgp sau:

t. fti5t thli han thu6 dAt md kh6ng dugc gia hqn thu6 ti{ip.

2. Dod6 nghi cta mQt b6n ho[c. c6c b6n tham gia hqp d6ng vd dugc co quan nhd

nuO. .atf,A* qiyE" cho thu6 dat chap thupn'

3. BOn thu6 d6t bi ph6 sin hoflc bi phat m4i tdi s6n hoflc gihithd,bf thu trOi Ciay

chimg nhan ddu tu.

4. BOn thu6 d6t bi co quan nhi nu6c c6 thAm quytin thu h6i d5t theo quy dlnh cua

ph6p luflt vA A6t Aai vd ph6p luft kh6c c6 1i6n quan'

Didiu 6. viqc giii quyiSt tdi sin gln hen v6i ddt sau khi ki5t thric hqp dong ndy

u"n'#l; 
|T#;:J:li'#ffi:|3j;::s quv dfnh cua hqp d6ng nDrv n6u b6n ndo

kh6ng thUc hien thi ben d6 phii UOi tfruUng choviQc vi ph?m hqp d6ng gay ra theo quy

dinh hiQn henh cira Ph6P luQt.

B6n cho thuo ddt c6 trhchnhiqm cung cdp chc,vdn bin li6n quan d{ vjQc xic $if
q"VC" "a;*rn;* cria b6n thu6 dAt, tO" tt-q"g quyAn sd hiru ve tai sin cta b6n thuo ddt

xdy dlmg tr.n knl ;5;rh,,u it.o q,,v oinrr ltra ph6p 1u0t' ,5
B6n thu6 e6t c6 trkchnhiqm sir dpng d6t dung mlrc dich, +,u6n thir cdc quy dinh v$}}

b6o vQ m6i trubng, t rrorg dugc lam t6n hai dtin qry6n, lqi ich hqp ph6p ctra ngud'l w
dung dAt xung quanh f

Did;u S. Hqp d6ng ndy.lAp thanh 05 bin c6 giStri ph6p lf nhu nhau, m5i bon git

01 ban vd eui d6n Cuc Thu6 tinh, Kho bac Nhd nu6c rtive" ittq Naoi tinh Bic Kan dO

ifr",iC" ttri6 Aat va dOng gti S& Tdi nguy6n vi M6i trudrng theo d6i'

Ho-p d6ng ndy c6 hiQu lUc thi henh te ttr ngiLy W 'l '

oAr gEN CHO THUf, OAT

ooc G

a
J

AN

orue i
TNHH

;,
GO

Ph4m VIn Anh Vin Hirng

/



uv naN NUAN oAN
riNn sAc KAN

ceNG HoA xA nQt
DQc lflP - TtI

cHU Ncnia vIET NAM
do - H4nh Phric

so:856IqD-ITBND Bdc Kan, ngdy Zi thdne 5 ndm 2022

QUY6T DINH 
r m6y sf,n xu6t

PhaduyQtB6oc6otlSnhgi6tilctlOngm6itru}ngcfraDqSnNh}r
96 lnn Binh t4i Khu .Ang ,rgr,iQp T.r"nh Bit n Chg Mfi' tinh Bic K4n

CHUTICIIuygaxNuANoANTINTTBACKAN

cdn cu Ludt T6 chac chinh quyi, dia phuong ngdy t9 thdng 6 ndm 2015;

Ludt"i" iir, ii suns mQt s6 diiu tio LuQt{6*chthc thinh 
q"v?" dla phuons nsdv

22 thdng I I ndm 2019;

CdncitLudtBdovemditradngngaylTthdngllndm2020;

cdn ca Nshi dinh 0B/2022/I'{D-CP ngdy 10 thdng 0l ndm 2022 cila chinh

phil quy dinh chi tiet rnQt tii ai' cila Luqt Bdo v€ m6i trudng;

Cdn c[r NShi dinh s6 18/20]S/ND-CP ngdy 14 thdng 02 ndm 2015 cila Chfnh

phi quy dinh vi'quv hogch bdo v€ moi traong, ddnh gid m6i tradng chtdn lagc'
'aani 

ga fic dQn[ m6i tradng vd ka hoqch bdo vQ m6i trudng;

Cdn cdr NShi dtnh s6 40/2011/ND-CP ngdy l3 thdng 5 ndm 2019 cila Ch{nh

pht) sira aai, ui"i""i,ri, ,i ar.iu cila cdc nghi dinh quv dinh chi fidt, hwdng ddn

thi hdnh Luqt bdo v€ m6i trwd'ng;

Cdn ca Thong w s6 25/2011/TT-BTNMT ngdy 31 thdng 12 ndm 2019 cila B0

Tdi nguyan vd M6i tradng ,rr'inn-chr tdt ii t,ann moi t6 dtiu Nghi dinh s6

40/20'g/NE-Cp ngdy 13/5/2019 cfia ch{nh pht) srha d6i, b6 sung mot s6 diiu cfia

cdc nghi dr.nt, qryTlnh chi ti€t, hudng ddn (i hayh Ludt bao vQ m6i trudng vd cdc

quy dinh qudn ly hoqt d\ng dich vu quan trdc m6i tradng;

Xdtn\rdungbdocdoddnhgtdtdc.d6ngm6itradngcilaDrydnNhdmdysdn
*uat gd Anh Bini dd daqc chinhTrlo, UA ,uTg-gtbi kdm Vdn bdn tA OStCtt-dB ns'y

22 thdng 4 ndm 2022 ct)a C6ng ty TNHH Sd dp Anh Binh;

Xi, di nghi cua So Tdi nguyAn vd Moi trwong tinh Biic Kgn tsi Td trinh sd

18}/TTr-STNMT ngdv 1t thdng 5 ndm 2022'

QUYET D[NH:

Di6u 1. PhC duyet nQi dung 86o c6o d6nh giltdc dong m6i trucrnB:Y-DY T
Nhd m6y sirn xuAt 96 enh Bid (s1u ddy gqi 1d Du 6n) cria C6ng ty TNFIH g6 6p

Anh Binh (sau day g'i ld chu du 6n) thgc hiqn rai L6Fz,Khu c6ng nghiQp Thanh
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Binh, x5 Thanh Thinh, huyQn Chq M6i, tinh Blc Kan voi cac :or Cung chfnh tai
Php lpc ban hdnh kdm theo Quy6t dinh ndy.

Di6u 2. Chrtdu 6n c6 tr6ch nhiQm:

1. Ni6m yet c6ng khai QuyOt dinh ph6 duyQt B6o c6o d6nh gia ',ac iore m6i
trulng theo quy dfnh ph5p luat.

2. Thgc hi6n nghiOm tirc nQi dung B6o cito d6nh gi6 tdc dQng moi truoris dd

dugc ph6 duy6t tai Di6u 1 Quyiit dinh ndy.

Di6u 3. Quy6t dfnh ph6 duy6t 86o c6o d6nh gi6tdc d0ng m6i truong cua Dg
-l6n li c5n cu de co quan nhi nu6c c5 thAm quy6n ki6m tra, thanh tra, gi6m s6t viQc

thuc hi6n c6c y6u 
"Ar,rd 

b6o vQ m6i trulng ctia dg 6n.

Diiju 4. Quytit dinli ndy c6 hi6u luc thi hdnh k6 tu ngdy ky.

Ch6nh Vin phong UBND tinh, Gi6m d6c So Tdi nguy6n vd M6i trudng,
Tru&ng ban QuAn Iy citc Khu c6ng nghi6p, Chu tich UBND huyQn Chg M6i, Chu

tich UBND xd Thanh Thinh, Gi6m d6c C6ng ty TNHH 95 6p Anh Binh vd Thu
tru&ng ciic 56', ngdnh, co quan, dcrn vf c6 li6n quan chfu tr6ch nhi6m thi henh

Quytit dinh nay.r'.

Noi nltQn:
Gui bdn diQn t{r:
- Nhu EiAu 4 $th);
- 86 TNMT;
- CT, c6c PCT UBND tinh;
- PVP UBND tinh (6. TliAt);

.,.
Gffi ban gruy;

- 56'TN&MT;
- Trung tAm Phgc vu HCC (tr6 chir dU 6n);

- Luu: VT, NNTNMT4_

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

ng Tuy6n

2



PHU L['C
ul{G, ytu cAu vr sAo vp ru0t rmloxc cua nUAN

NHA vrAv sAx xuAr cO aHtn nimnt
siNH, xA rnaNH THINH,

3

BAC KAN
a) dinh s6;856 O}-UBND ngdy$thdng 5 ndm 2022 cila Chil tich

(Iy ban nhdn ddn tinh Bdc Kqn)n t

1. Th6ng tin vtj dg 6n

1.1. TOn dg 5n: Dg 6n Nhd m6y sin xudt g5 ann Binh

1.2. Chri dg an:

Chri du an: C6ng ty TNHH g5 6p Anh Binh

Dia di6m thUc hiQn: Ld F2, Khu cdng nghiQp Thanh Binh, xd Thanh Thinh,
huygn Chq M6i, tinh Bic Kpn.

D4i diQn: Ong Pham Vdn Anh Chric vu: Gi6m d6c

Di0n thoqi: 0988842139

1.3. Vi tri dfa iy ctra dr,r 6n:

Dg 6n Nhd m6y sAn xu6t g5 anrr Binh c6 vi tri thuQc 16F2 - Khu c6ng

Thanh Brnh, x6 Thanh Thinh, huyQn chq M6i, tinh Bic Kpn (theo B6n
nghiep
d6 quy

hoach chi tiiSt chia 16 phen ngi,nh Khu c6ng nghiQp Thanh Binh - Giai doan I).

Khu vgc dg 6n c6 vf tri titip gi6p nhu sau:

+ Hudng DOng gi6p phin d6t cua d6n;

+ Hu6ng TFty gi6p dudng giao th6ng D5;

+ Hudng Nam gi6p dfuNhd m6y sEt xi5p Bic Kpn cria chi nhanh C6ng ty tO
phen vflt tu vd thi6t bi Todn B0;

+ Hu6ng Bic gi6p d6t cria Xuong chi6t n?p gas LPG vd Nhd m6y san *uAt,

b6o du6ng vo binh gas LPG thuQc C6ng ty TNHH Gas Thanh Binh.

Tqa d6 c6c di6m kh6p g6c vi tri thgc hien du 6n nhu b6ng sau:

Bdng L Tpa dQ cdc di€m khdp goc ranh gioi khu vlrc thqc hi€n dU dn

Ei6m
Tqa dQ VN 2000 KTT 106030' mrii chi6u 30

X (m) Y (m)

1 24266r8 427639

2 2426618 4282s8

) 2426s01 428258

4 2426501 428076

5 2426573 428076

6 2428573 427639

/.
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1.4. Quy m6, c6ng su6t du an:

DAu mdu g5, v6 gd

-.t ). .Irengon, Dul

_.> Hoi keo

. Du 6n Nhd rn6y s6n xr6t g5 Anh Binh c6 c6ng su6t thi6t te SO.OOO m3 s6n
phAm/nam (tuong duong hon 200.000 m2lndm). Sen phA* .r.ru du 6n Ia v6n 6p vd
v6n 6p phu phim ldm c6p pha xay dung. T6ng di6n tfch d6t su dung ld r,43 ha.

1.5. C6ng nghQ sAn xu6t cria du 6n

* So dd c6ng nghe sAn xu6t:

-.)
-.'

I

Nhiet ld hcvi

Phim

Hcvi keo

Nhiet

* 
.t"

DAu mAu v6n

^.A :. ,
l leng on, Dul

Nguy6n IiQu tlf,u vio
(Vin b6c)

S6y khd

Vdn 6p phri phim

- -> Hoi keo

Nguy6n liQu tl6u vlo
(G6 trdn)

B6c v6n

Tr:lng keo vi x6p vin

Ep nguQi

Ep n6ng

Cit c4nh, chh nh6m

Phfi phim

So'n c4nh

Vin 6p

D6ng g6i vi nhip kho
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mnhl.Sotltiquytrinhsinxu6tv6n6pv}rvSn6pphriphim

" Thuy6t minh quY trinh cdng nghQ:

- Bu6c 1. NguY0n lieu diu vio

Nguy.n ueLdau viro rlr gd trdn, chu yrirl li.Keo;-lvl6 vi c6c loai g5 tap khic

(nh6m V - V[r, 
"6.dro,g 

qrr, n!'tii*).C1" ]".* io "av 
pn" ]qP 

Ac tam c6p pla

x6y dlmg do c6 .nai*G'il-dtrh, 4", 
"ir.1o :nt, n cong-vcnh,.bon vcvi thoi ti6t'

Nguy6n IiQu cung c6p cho froat aO"g tai*"?t tt'' ]'{he m6y dugc thu mua tir c6c h0

trdng rimg tr6n tia fa, frrryd" Ch; Mdi vd mqt si5 dia phucrng 16n cfn trong vi

ngoei tinh.

Ngoii g5 trdn, nhd m6y cbn mua tr.uc ti6p van b6c cua 96c.co s& s6n xu6t van

b6c rong ,a ,,goiiirr,ilia Arp G *;.4" ,guycn liQu san xu6t ttAu vdo'

- Bu6c Z.Bbcvfn

G5 tron dugc cit thdnh tqng khuc c6 kich thudc.d6lt *31',tu" d6 dugc drra

vdo m6y bo" ,JJe"dffiil#; ea "a 
dua qua m6v lqng d0 tao ra nhirng tdm

van m6ng.

- Bu6c 3. SAY khd

v6n boc r.u nhi6n co d6 6m cao nen sE dugc say kh9. den dO am nrtat ainn

(klroirns g"/rl. Vie" tay 
"tu, 

Ul" gitp ta"g 
"oAe,kLA 

ndng chlu lgc' chfu nu6c vd c6

iT Ue"?6, t * oo"g c6c diAu kiqn m.i truong kh6c nhiet'

- Bu6c  -Trangkeo vdr xeP vin t

CAc, tj*Lv6n sau khi dugc sAy kh6 sE dugc trangkeo vi xiip-vdn' Keo dan tu

b6n chria t 
"o 

,Jaroc qu6t d6";;d";C mat van th6ng qua m6y c5n keo' Thbi gian

1&6 cria r* pt A* r.rroa,g +s prrJro nhiqt dn 30" c; 1-3 phrit o nhiQt d0 90"c'

van sau khi tringkeo, duge xeP ryonqgoc theo th6" de qui tinh cat kh6ng bi '

g6y th6 ve tang khtrirg 
"t 

i, tu., 
"a" 

,ar" ga.l*g -6t g zug:^k61 dfnh. beng c6c lorp

keo ure Formaldehyde, lo*i k o nly c6 daq tior. n i ktr6 s6 co d0 cimg rdt cao.

- Budc 5'Ep nguQi 
'a^ *an''e4w 6n t cicvan 96 sE 6p

van sau khi x6p s6 dugc chuy6n a€n m-av 6p nguQi, ducri lgc 61

chflt vao nhau dO tdkct dinh vd dinh hinh cria v6n'

- Bu6c 6-LtP n6ng

ph6i san pham sau khi ep nguQi ;c {uyc 3n 
none' Qu6 tri$ 6.p n6ng giup v6n co

dQ crrng cao, chiu lsc, chiu ooOi tnat cnan lgc]p *i'g binh tt 65 toi 150 6nlnf

;r rf,u] d0 ddy cir a'vfnmir co sp tliAu chinh thich hqp'

Bu6c 7 - Chtcanh vdr chi nhSm

V6n sau khi 6p n6ng sE duo' c cEt' canh-t1o quy c6ch (guy' c6ch v6n t4i D0ng

Nam A thucrng c6 quy ci*h,.frril fa 1220x2440 mm'-c9 4 dO day co ban le llmm'

17mm,18mm,25rnm)vetiaptpca"Ogg'.1:g"g.thanhtuntl6tpod0minchobOmflt
van chuAn bi cho giai do4n phtr mflr n]rim laoi v6i v6n 6p phu phim)'

Bu6cs.Phtphimlaoivoiy,rr,epphtrphim)

I
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M[t van sau khi dugc ch]r nh6m dugc phri c5n l6n mQt lop phim (Dynea) ch5ng

nu6c, phim (Dynea) ld mhng g\ay giSn keo Phenolic ch5ng nuoc tao dQ l6ng gi6m

trAy xu6c vi b6o vO v5'n trong qu6 trinh sfr dpng, vi,vpy tAm 96 v6'n ep phu phim c6

tlnh ning chiu nu6'c, chiu 6m vd khi n6ng chiu luc u6n r6t cao.

- Bu6c 9. Son canh

CAnh vdr1 ep vir v6n 6p.pht phim dugc phun keo ch6ng nuoc giup b6o ve canh

v6n, ch6ng th6m nu6'c vi ch6ng n6m.

- Bu6c 10. Dong goi sirn phAm

Van 6p vd v6n ep phu phim sau khl {Iq. phu scrn sE dugc kiem d6m vd dong

kiQn b6o quAn ch6ng Am vd tr6y xu6c tru6c khi xudt kho.

1.6. Cdc hang ffiUC, c6ng trinh chinh cua du 6n

C6c hang ffiBC, cdng trinh chinh ctra du 6n g6m 03 nhi xucrng sin xu6t vd 01

nhi php trg, v6'i tong di0n tich 7 .17 6m2, cp th6:

- Nhe xuorrg 01: co t6ng di6n tich2.730 m2, kich thudc 35mx78m; nhd tiAn

ch6 khung th6p, 1 tAng, cao i 1m.

- Nhe xuong 02: co t6ng di6n tich 1 .872 m2, kich thu6c 24mx78m, nhh tidn

ch5 khung th6p, 1 tdng, cao 11m.

- Nha xu6ng 03: co t6ng diQn tich 1.872 m2, kich thuoc 24mx78m, nhd ti6n

ch6 khung th6p, 1 tAng, cao 1lm.

- Nhd phu tro.: co t6ng di6n tich 702 m2, kich thu6c 9mx78m, nha tiOn ch6

khung th6p, 1 t6ng, cao 11m'

Z. Citct6c cl6ng rndi tru'd'ng chinh, ch6t thii ph6t sinh ttr dg 6n

2.1. Cdc t6c d6ng n-r6i truong chinh cua dq 6n

a) Bpi, khi thai

- Bui, khi thAi ph6t sinh tu hoat dQng giao th6ng:

+ v6n chuy6n, boc dd nguy6n, vat lieu vd s6n pham ra viro nhd m6y.

+ Phucrng ti6n di 14i cua c6n bO c6ng nhAn lao ddng ldm viQc tai nhd mdy.

- Bui, khi thai ph6t sinh tu c6c c6ng dopn sin xu6t:

+ Ho4t dQng cdt, xb 96, b6c v6n.

+ Hopt d0ng cha nh6m bA rnpt s6n phAm-

- BUi, khi thai tiL hoat dQng ctra lo hcvi

- Hoi keo tu'qu6 trinh nau keo, trQn keo, trai keo vd 6p n6ng.

b) Nuo'c th6i

- Nu6c thai sir-rh hoat cua cdng nh6n lao d6ng trong nhd m6y.

- Nu6c mua chAy tran tr6n mAt bine dq 6n'
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-Nu6cthaiftho4trtQngruadungcutr0nkeo,dlmgkeo;nu6cxhdilyldhoi;
nu6c thei ffi qu6 trinh xtr lj'khi thai ld hoi'

c) ChAt thh\rdn,chAt th6i nguY hqi

- Chet thli rAn sinh ho4t cira c6ng nhdn'

- chitthii rin c6ng nghiqp th6ng thucmg: vo g5, dau m5u.g6, 1.61 gi' Tfu
cua tir c6ng aoa, Uo" ,irr; Van-frfu?a" TAY y*, pfrit" hong pffi 

:'.r1r.tu 
cdng

doan c1t cuth,"t a nt a*, pht phil; it i tqt bui thii tt c6ng doan xtr $ bpi 96'

- Ch6t thii nguy hai ph6t sinh trong qu6 trinh sin xu6t'

2.2. Quy m6, tinh ch6t ctra nu6'c th6i

-Nu6cth6isinhho4tllugngnu6c]!ailintrho4tph6tsinhkhoangl0,3
m3/ngiy.il6m. D[c tht 6 nhiSm "t 

u"*0" thai sinh ho+ 
:'O 

tnt'. nhiAu c6c chAt c4n

bd, c6cch6t 1o lung (SS) , tap "titfrnu 
to (BOD, COD), c6c ch6t dinh du'ng (N'

P) vi vi sinh vPt gdY bqnh'

-Nu6'c mua ch6y trdn: Luu lugng lcrn nhat quakfiu vgc dp 6n li o'7754 m3/s'

Thenh phen 
"a"-Jai'O 

,.,rria* 
"""g 

,"0. TI1 "n^V 
trin thdng thucrng chira 0'5 -

1,5 mgN/l; 0,00+l op: mgP/I; ro -iO mg CODiI vi 10 - 20 mgTSS/l'

- Nu6c th6i s6n xuAt:

+Nu6cthiirtr'adungcutrOnvidpgkeo:Luuluqngth6ihoTg
zm3^giry. Nu6c thai c6 thinh oia" "a" 

c'An vJc6 tne oinrr theo'm$t'{trqng nh6

keo d6n g5 Aa Uro.

+ Nu6.c thai il qu6 trinh xri lf khi thSi-noi hoi: Luu lugng thai khoang 1m3fl6n

v6i t6n su6t 1 niltuang. Thanh piiar 
"rr,r 

vA" ra c[n, bsi tu qu5 trinh xt $ khi thai

Ghietbi hap thu khi thai)' 
rrrrvnc rhAi kho,n thanh pha, chinh 

'

+ Nu6c xh dtty ld hoi: Luu lucyng thelk}3tng 1,92 m3/ngdry. 1

cria nu6c xb ddy ld ho"i c6 chri'a ham lugngCa'Mg cao'

2.3. Quy m6, tinh chAt cua bgi' khi thai

- Bui, khi thai tir hopt d0ng'an 
"l:V61 

nguv6n' y?t ley san xuAt dAu vio' c6c

san phAm Aar ru .t u du an ra pni**g tipneiaoitOng 
Ai 14i ctra 94 UO c6ng nh6n lao

done ldm viQc tai nhd m6y: Iha"h;iil"if;r1 {Cr 
.t"u uui vi kfii thai h cacbon oxit

(co), suntua d;.il (so2), xito aio*it (NO2),-Hydro cacbon (HC), bui (TSP, PM)'

. Bui ph6t sinh ttr c6c c61r8 doan ch6 birin'go go1: Buiph6t sinh chtr yi5u tt

c6ng doan b6.';#id&;tq;q,10.1,1,."u.4 oio; b6c van) u6c khoing6'3e5'4

kg/nem vir Bui ,phifisinliiU. 
tO"g a"u'.:|a.4e* khoang 2g'4tT kg/ndm' Thanh

;til; t*r, .rrat cua bpi 6 div chu v6u ld bpi co hec'

- Bui, khi thei ph6t sinh ttr ld htvi, v6i luu lugng l4'989'9m3/h (tuong ducrng

4,16m3/s) Tha"h;#; .rrJvo" ld cilckhi co' coz,Nz, bui than.

- Hoi keo formaldehYde:
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Hoi keo formaldehyde ph6t sinh tu qu6 trinh n6u keo, tr6n keo, tr6i keo vi 6p
n6ng. Keo sir dung cl-ro srin xu6t v6n dp vd v5n 6p phu phim li keo Urea-
formaldehyde (UF). Keo Urea-formaldehyde ld cdc loai keo nhiQt r6n t6ng hgp v6i
nhin g thdnh phAn chinh ld nudc, chAt khu bot, ch6t dQn (bQt mi), dam uie vd
formaldehyde. Thdnh phAn chinh cria circ ch6t bay hcri ld Aldehyde formic
(formaldehyde) vd c6 th6 co cdc ch6t bay hoi g6c Clo tri keo.

D6 sAn xuAt duoc 1 m3 sin ph6m cAn 90kg keo d6n, vdi c6ng su6t 50.000m3
A ,-

s6n phAmlndm, luong keo d6n cAn cho s6n xu6t Id: 50.000 x 90 : 4.500.000
kg/ndm:4.500 tdnlndm.

C6ng ty d6m bao ty lQ ph6i trQn dirng theo quy dinh dC luqng formaldehyde
du d6m b6o theo TC\rI{ < 1,5' , d6ng thoi pha trQn keo v}r sri dUng hOt trong ngey
kh6ng d6 thua vuong vdi trong khu vuc xu&ng s6n xu6t do do muc dQ nnh hucrng
cfia formaldehyde doi voi m6i trudng vi c6ng nhAn ducyc giAm thi6u.

2.4. Quy m6, tir-rh ch6t cua ch6t th6i rin c6ng nghiCp th6ng thucrng

Ch6t th6i rin c6ng nghiCp th6ng thucrng: Vo g5, dAu m5u g5, lOi g5, mtn cua
tu c6ng do4n boc v6n; V6n hong, dAu mAu v6n, phim hong ph6t sinh tir cong dgan
cit cpnh, chh nh6rn, phu phim; Tui loc bui thai tu c6ng doan xu ly bUi g5. Tdng
luqng trung binh ld 19.000,34 kg/ngay.

2.5. Quy m6, tinh ch6t cua ch6t tnai nguy hai (CTNH)

Bang 2. Thdnh phin khdt taqng CTNH phdt sinh

TT TCn ctr6t thii ME CTNH Khdi lugng
(kg/n5m)

I
ChAt t<6t ainn c5 chila thinh phAn nguy hai
(Keo thai UF)

08 03 01 270

2
DAu dQng ccr, h6p s6 vd bOi trcm t6ng hqp th6i
kh6c

17 02 03 24

Ĵ Gi6 iau, gdngtay dinh dAu 18 02 01 l2

4 Pin, 8c quy thAi t6 01 t2 t2

5
Bao bi cring bdng nhua: v6 can nhga dUng

dAu dQng co-, h6p s6 vh b6i trcrn
18 01 03 t2

6
B6ng ddn hulnh quang th6i vi c5c lopi thuy
tinh th6i

16 01 06 aJ

7
Mun cua, phoi bao, dAu rnAu, 96
g5 aan vu th6i co cac thenh phAn

thtra, v6n vDr

nguy hpi
09 01 01 60

T6ng cQng 393
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2.6.Quy m6, tinh chAt cria ch6t thtitlnsinh ho4t:

R6c th6i sinh hoat ph6t.sinh chu y6u tu ho4t dqng sinh ho*t cta c6n bQ, c6ng

nh6n trong nhd m5y v6i kh6i lugng pnat ,int khoang 60,8 kg/ngiy' Thdnh ph6n

.h,lffifratirou .o (ruu, cu c1u6, tftit a, thira,...), tfi nilon, chai 19," '

3. C6c c6ng trinh vh biQn ph6p bio vd m6i trudng cria dq 6n

3.1. VA thu gom vh xtr'l1i nu6c th6i

a) VC thu gom vd xu iy nu6c thAi sinh ho4t:

Nuoc th6i sinh ho?t ph6t sinh dugc thu gom theo dulng 5ttg, xu lf so bQ !l"g
U,5 tf.froii 3 ngdn, sau d6 theo 6ng thu gorn,1ho6t.nu6c thii cria KCN Thanh Binh

;A ;?;;il *,i1:, 
""oc 

thii tpp trung d5ti6p tu: xy lv tru6c khi thai ra m6i truhng'

C6ngtyx6ydunghQth6ngb6tghoai3ng6nt1icitckhuvgcsau:

x 2,25m.

- Khu vuc s6n xu6t' 01 bC ty ho4i dung tich25m3, kich thu6c 5m x 2,25mx

2,25m

b) VA thu gom vd xri ly nu6c mua chiy trdn:

Nu6c mua chay trirn s6 duoc thu gom b6i he th6ng r6nh tho6t nu6c mua trong

nhd m6y dugc xAy dirng xung quanhlanh gi6i khu vUc^dq 3n Ranh tfgat ."*g'
mua kich rhu6'c O',+*0,A7*v6'i-t6ng chi6u dai le 460m, i?y b?F g?ch chi, c6 ndp

;a, il;t#,noa, nu6c mua tro"ng nhe m6y 16 
dusc dAu noi uoi rte th6ng tho6t

nu6c mua cria khu cong nghiQp. Nu?c -.ru "hay 
trhn sE theo hQ thi5ng tho6t nu6c

mua cta Khu c6ng ngni"gp fnu.tn nith chdy tangu6., ti6p nh6n'

c) VO thu gom va xu ly nuoc thii sin xuat'

- Nu6c th6i ph6t sinh tt qu6 trinh rua dpng cp trQn vi drmg keo dugc'P,ydo

02 thung phuy, dung tich m6i thung 500]it. Nu<vc thai sau qu6 trinh nia sE dO 16ng

;ft^fi \A;s':* ;4" td keo trraita d6ng rin sE dusc thu gom, luu chira trong

thung cl*ng chdt thai nguy h4i va dugc quL l;i theo quy dinh-vA-quin 11; chat thai

nguy h*i. Nuo.c tnai ,uriring sc dugc thu-gom vho b6 xt l;i nuoc th6i-so b0 
:Y? 

rh?

m6y tru6c khi chiy ra hq t[6ngthu gom, tho6t lyo" thai cua khu c6ng nghiep vO

tr4m xu ly nuoc th6i tap trung 
"ru 

orrJ, c6ng nghiQp AO ti6p tpc xu lf truoc khi thii

* "'"]ff;?nu, 
,o qu6 trinh xu ry t&i thai n6i hol chu y6u chirl cfln 1o hms, dusc

,rr, ,".l,*"rra *" ly nu6'c thai so bn Syi fp rn6v tru6c khi ch6y viro rdnh thoSt

nu6c th6i ben trong ,na -ay va ch6y vc trq thong xu Iy 
"y.ot lhT 

tap trung cua khu

c6ng nghiQp. c4n"bpi uot c6 t<troi'lugng kh6ng ding k6 so dugc thu gom, vQn

chuyiSn vd xu ly cung ric thii,rinn noa,.-Nt'ot if'ai tE theo hQ th6ng thu gom vir

thoit nu6c thai chay v€ he tirong xu Ij nu6c th6i tap trung cua khu c6ng nghiQp

tru6c khi x6 ra m6i trudng'

- Nu6c xh dityld hoi: Nu6'c thai duoc c6ng ty xbd6y thulng xuy6n,-"9i.tT

s,,dt1len6gay ,r, *ai ca lhm viQc girip d6m b6o lop c6u c6n b6m tr6n thanh 1o hcvi
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khdng qud 1 mm. C6ng tv su dung hoa chdt(N"gH) Y:th:3"T}9i 
vir c6u cqn v6i

;Tii-ia.,r^iv lop c6u cAn.chJlo hoi, tAn su6t 6 thang/ldn. H6a chAt dusc dua

vho ld hoi qua A"ong nu6'c cAp bAng bcrm dinh.lucrng, bmn dinh lYryg 010;,Aau

;il;;-;16fr 
"a 

.nav song song voi b--o,r .ap noo. cho lo hoi. Khi str dung ket hqp

vdi viQc xtt dity 1o ho.i sE giirp c6c chi ti6u cua nu6c xd dtry ld hcvi n6m trong gi6i

h4n ki6m so6t.

3.2. Ve xu 1! bPi, khi thii:

a) Bui, khi thdi tir hoat dQng giao th6ng

- Str dpng piruong ti6n v4n chuy6n co hiQu srAt tuo vd dAm bAo ti6u chuAn khi

thf,i theo quY dfnh.

- Tr6ng cAy xanh tao khuon vi6n sinh th6i xanh, sach.vul t?o thAm m!, vira c6

t6cdpngc6ithi6nm6itrudngkh6ngkhitrongkhuvucnhim6y.

- Xe cho nguy6n 1i6u, sAn phAm ra vao nhd m6y phai duoc che b4t tr6nh roi

vdi tr6n duong vAn chu,v6n' " t

- Thuong xuyon qu6t dgn sAn bdi chua ngu1,6n iiQu d0 giam luqng bqi cu6n

theo xe khi di tr6n duo'ng'

b) Bpi, khi thai ttl hopt dQng sin xu6t

Bpi, khi thei tir ho4r dQng s6n xuat dugc thu b6ng hQ th6ng chgP, aan ve n9

th5;;d *** ,r. iii ;ar Ja i"ui bo h4t brri. He th6ng roc tiri v6i g6m 16 rili vei

lgc. vii 19c bui duo. c may thirnh tiri hinh try tldn c6 dudng kinh D: 250 mm' chi6u

dai L : 1,5 - 2m,may kin mQt diu, dAu kia d6 trong, noi vdo 6ng ddn khi vdLo'

c) Bpi, khi thai tu hoat dQng cua 1o ho{:

Bpi, t<hi thai til.hQ thong 1o hoi duo. c xu lV 
Oh.* le lhol^g,Cyclone 

dO loai b6

c6ch4tbpi co kich thuo'c 16'n hon 20 prn vi uo dap bpi uort dc hap thu c6c khi doc

hai vd lopi b6 cdchatbpi co kich thu6c nh6 ho"n 20 pm'

d) D6i v6'i hoi keo Ure formandehit:

Lhp d1y.dub'ng 6ng dfln OO thu trOi trol keo t4i c6ng doq n6u keo theo phucrng

thing dring hu,5,ng r6n tren. DAu tren cria 6ng dan hoi keo b6.tri thitit bi chpp hinh

;* ?#;;li;; keo th6ng clua qu6 trinh nslms te. Dung dich keo thiri dusc thu

gom luu trft vdo kho ch6t thAi nguy h4i cua nhd m6y'

3 3 . ChLthii rdn cong nghiQp th6ng thubng

ChAt thai rin cong nghiop th6ng thucrng ph6t sinh tu ho4t dQng sAn"."at 
.qoti 1i

.a" ro'aifrri;;;";;Jo fna tinstlistr duG ldm nguv.n nhi6n 1i6u s,n xuit: V6

;;,'#;;;;;6, i;i'*5,;t, 4a"""a" 
b6c, mtn 

"ru,... 
dusc su dr,rng lirm nhiCIn liQu

d6t cho ro hcri 
"iu 

xfia'm6y.,Lugng phe pham gd au thira cdn 14i sE dugc thu gorn

b6n 14i cho c6c co sO s6n xuAt gO 6P'
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i

.:

3.4. c6ng trinh, bi6n ph6p thu gom, luu gi[', qu6n ly, xri ri crNH
CTNH ph6t sinh duo-c thu gom thuong xuydn, iuu git tam thcyi tai kho chria

CTNH. Kho chfia CTNH c6 di6n tich 1 8m2, v! tri dlLttpi phia b6n ph6i oA, uao 
"t 

u
nhd m6y, dugc xay dung d6p ung c6c y€u cAu k! thuai aoi voi kh, ,rrr. luu git
CTNH theo quy dinh tai Th6ng tu s6 36/201s/TT-BTNMT ngdy 3ol6/2ols cria B0
Tdi nguyon vd Mdi truong v6.quin l!, ch6tth6.i ngyy hai. c6ng ty b6 tri 04,hr";
chua CT\IH loai 100 lit, c6 nip dAy kin vd bi,5n d6u hiQu c6nh b6o theo quy dini
vd v€u cAu kf thuat aoi vo'i thi6t bi ruu chria crNH. c6ng ty ky G ;a;s "6i;;vi chric ndng v6n chuyo, vd xu ly crNH theo dirng qry o-Irn.

3.5. C6ng trinh, bi6n phap thu gom, luu gifl', qu6n ly, xri ly ch6t th6i r6n sinh ho4t
Ch6t thti rEn sinh hoat duoc thu gom thu<rng xuy6n. C6ng ty b6 tri c1cth;rrg

chria ch6t thii rin sinh hopt cho .6. kiu .ar, rr6t, khu nhd 6n ca vri khu nhn di6u
llfr_:6.dyrg tich 40 lit tai citc vi tri c6 ph6t sinh vd hgp cl6ng voi c6c dcrn vi c6
ddy dri chirc ndng v6n chuy6n, xr? ly theo A,irg quy dinh 

"^,iu 
ptrip lu6t hi6n hanh.

3,6. Bi6n phdp giarn thieu 6 nhiSm tiilng 6n, d6 rung vd 6 nhi6m kh6c
.r. A- Ki0rn tra b6o.duo.ng dinh k)i cdc thi6t bi g6y 6n, b6i tron cfc bQ phpn chuytin

dQng d0 giAm bot ti6ng 6n.

- gd tri khoing c6ch gifr'a circ mdy m6c, thi6t bi c6 d6 6n lcrn hqp ly.

^ J T:?"g bi.tirl6t bf tr'5nh ti5ng 6n cho cdng nhdn ldrn vi6c tai nhirng bQ phpn
gdy 6n (bit tai ch6ng 6n).

- t*p ddt cdc tAm dQm ldm bing cao su hodc x6p cho cic thiltbi nhim ldm
giim chAn dQng do thi6t bi gAy n6n.

-).- Tr6ng c6y xanh xung quanh nhi m6y nhim gitm 6n vd gi6m bpi, khf th6i
phtttin ra m6i trud'ng xung quanh.

^ . T,uAn thu QC\N 2.6:20.10/BTNMT - Quy chudn k! thudt qu6c gia v6 tii5ng
on vd c6c quy chuAn m6i trudng hiQn hdnh khdc c6 1i6n guffi, dam b6o c6c di6I
kiOn an todn, vc sinh moi trudng trong qu6 trinh hoat d6ng cua Dp 6n.

3.7. c6ngtrinh, bi6n ph6p phdng ngria vd img ph6 su c6 m6i trudrng:

a) SU cO tct i vAn hdnh lo ho'i

Ciic su .O t t i vqn hdnh lo hoi thuong gap ld nudc 1o hoi bi cqn, lo hoi bi dAV
nu6c, thfing ho4: 

1o ong ]d hcri, hong 5"g ih;y vd dp te to hoi, hong uun *d diy
1d'.. co th6 gdy nO ap luc lo hoi, b6ng do ld hoi ldm tniet frai tdi s6n, tinh mgng con
ngudi trong todn b6 pham vi, khu vuc c6 lip dltld hcyi.

c6c bi6n phap phong ngira, ring pho su c6 khi van hdnh ld hoi:
- Thucrng xuy6n ki6rn tra dO ph6t hi6n kip thoi c6c s\r cO t<tri vdn hdnh lo hcyi.

- Ngung hoat d6ng ngay khi c6 su rO d6 sua chfra ddt xu6t n6u c6 hien tucrng
hu h6ng tai cdc bQ ph6n chiu 6p luc cria ld hcyi.

- Trucrng hqp gAp cdc sp ci5 nghi6m trgng kh6ng khic phUc dugc s€ li6n h6
v6i don vi cung c6p lo hoi dd ti6n hanh ki6m tra, sria chfra.
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- Ghi chep dAy du rnoi sr, .6 vd kh6c phuc su .O vdo nhdt ki v6n hanh ld hoi.
b) SU c6 ch6y, nd

Nhd mdy cne Uien 96 ld noi tiAm 6n nhfing nguy co d6n d6n ch6y n6 cao, d6c
biCt le vdo mia kh6 n6ng. G6 nguy6n li6u dAu vio, g5 s6n phAm d6u ia nhirng ch6t
aE Uat,ch6y, ddc bi6t li mun .ou 1.o th6 bay lo lung Uam t<nap moi noi) tpo ra tir
vi6c c5t got, cha nh6m,... dC b[t lu'a.

C5c bi6n ph6p phdng ngta sp c6 ch6y, n6:

- Xdy dung n6i quy phong ch6ng chity, no uirrg nhfrng t6m pan6 dgng cy khu
vpc c6ng nhAn ldm vi6c vd, cdc khu vuc c6 nguy co ch6y nO cao.

- Khi v6n hdnh hQ th6ng di6n phuc vu cho s6n xu6t ph6i dim bao an todn di6n
cria ngdnh c6ng ngl-ri6p tpi vi tri c6 nguy co ch6p do di6n gAy ra phAi co h0 thfing
,,4
bi6n b6o, nQi quy su'dung de ctArn b6o an todn.

- Thanh lap dQi phdng chdy chta chity dO sin sdng img cuu khi co d6u hi6u
xdy ra; Trang bi c6c phuong ti6n PCCC g6m cac binh PCCC (loai b6t kh6) duqc
d{ttui cdc.ddy nhd ldm vi6c r.a phAn xurrng s6n xuAt. nuoc clru hoa duoc b6 tri o
cdc vi tri c6n thi0t dAm bAo r-rng cilu kip thor c6c su c6 xar, ra.

. - Hdng nam c6n bo c6ng nh6n vi€n phAi du99 huan 1u1,6n va tAp hu6n dinh kj,
v0 an todn lao dQng vd phong chong chity no. Phoi hqp voi co quan PCCC Ae UCm
tra, gi6m s6t vd c6 bi6n ph6p ptrOi no.p kip thoi.

c) Su c6 hoa ch6t

Tr9ng. sAn xu6t g5 v6n 6p vDr vdn ep phri phim c6 sfr dung keo formaldehyde
ldm ch6t k6t dinh, dAy la m6t loai ho-p ch6t hfru co, r6t dE Uay hoi vd c6 thd chuyen
sang dpng l&i trong diAu ki6n nhi6t dg binh thuong. Formaldehyde kh6ng miu
nhung co miri cay xdc, kho ngui, ddc hai AOi vOi sric khoe con nguoi.

C6c biQn ph6p phong ngira sq c6,

- Tudn thu c6c nQi dung ,re an todn trong vin chuy6n, b6c dd, bao qu6n, luu
trfr, sri dung hoa chAt. BAo qu6n hoa ch6t noi thodng m6t nhi6t d6 tu 5"C - 32oC,
trSnh ning git; Aay kin sau hhi sir dung dC tranfr tho6t hoi ra bOn ngodi; thoi gian
bAo quAn 45 ngiry o'nhi6t dO 30"C.

- Hoa chAt duo'c bao qr-rAn trong kl,o, ndn 16ng xi mdng, tucrng xAy gach chiu
lua t6t. Kho h6a chAt l6p dat hq thong th6ng gio nhim ldrn lodng troflc hiri sach khi
d6c trong kho chfra d6 khong gAy hai cho suc khoe trong qu6 trinh ra vao kho.

. - C6ng.nhAn d.,.o.. tAp huAn vd c6ch v6n chuy6n, sri dUng vd xu ly citc su c6 c6
th6 x6y ra vO h6a chAt, dAm bao trong qu6 trinh sri dung an toAn.

d) SU c6 s6t d6nh

Lip dlt h6 th6ng thu loi chong set tai khu vuc c6 kh6 ndng bi s6t d6nh trong
qu6 trinh hopt d6ng cua Du 5n.

4. Danh muc c6ng trinh b6o vG m6i trud'ng chfnh cfia dr;6n
C6c c6ng trinh bao vQ m6i trudng chinh sE duoc ki6m tratruoc khi cho ph6p vqn

henh thu nghiOrn vd xac nhpn hodn thanh ae al vdo vdn hAnh theo quy dinh, bao gdm:
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Bang 3. Danh muc c6ng trinh bao v€ m6i tradng ch[nh cila du dn

TT TOn hang mr.rc
S6

luo'ng
rni6t t<ti

1

H9 th6ng lnuong
rinh thoat nuo'c
mua

01

- Kich thu6c muong tho6t nudc mua lir 0,4x0,6m,
v6'i t6ng chi6u dii ld 460m.
- Xdy bdng g4ch chi, c6 ndp dfly.

2

B0 tU ho4i 3 ngdn
(rir ly nrr6'c th6i
sinh hoat)

a2

- Khu nhd di6u hinh: 01 be tu hopi dung tich 5m3,
kich thudc l,5m x 1,5m x 2,25m.
- Khu vuc s6n x.rAt' 01 bC tu hoai, dung tich 25m3
kich thudc 5m x 2,25mx2,25m.

J
HQ th6ng thu gom,
tho6t nu6'c thii 01

HQ th6ng thu gom, thoSt nudc thii c6 ciu tpo 6ng
nhga HDPE, phi320, vdi chiAu dii 160m. Nudc thii
trong khu vgc nhd m6y duoc a6u nOi vd tho6t ra hQ

thdng thodt nu6c th6i cria Khu cdng nghiQp Thanh
Binh.

4

Thtng phuy (xti ly
nu6c thdi rria dUng
cU trQn vir dUng
keo)

02
Thtng phuy bing nhga, hinh trU trdn, dung tich
500 litlthtng vd e6 nhp dAy.

5
86 xu h, nu6'c thai
so b0

01
Bd x6y g4ch chi, lang xi rn6ng. tr6 tictr Ue n Z m3 voi
kichthudc ddi xrQng x cao: 2 x 1 x 1 (m)

6

H6 thons ru'lv bui
fu c6ns doan chd
nh6m

0i
HQ th6ng lgc trii vii g6m 16 tfi vii lgc. VAi lgc
bpi duo. c may thdnh tfi hinh trp trdn c6 duong kinh
D:250 mm, chi6u dai L : 1,5 - 2m, may kin mQt
dAu, dAu kia d0 tr6ng, n6i vao 6ne ddn khf vdo.

7
HQ th6ng xri'ly bpi,
khi thai ld hoi

01

HQ thdng Cyclone k6t hqp v6i h6p thu:
- Cyclone co hinh tru trdn duoc c6u t4o b&i quat ly
tdm vd hQ th5ng 6ng ddn theo ciic phuong ti6p tuy6n,
cdc 6ngd6n vdo theo duirng 6ng xoin vd van xA bpi.
- H0 th6ng dflp bui ki0u uort (hdp thu) gdm 2 phdn
chinh: bd tao v6ch ngin hu6ng ddng kh6i vd cpm
bcyrn tu0n hodn. Cpm born tuin hoin co chric ndng
born tuAn hoirn dung dfch h6p thp tu Ue app bUi vAo
c6c bdc phun tpo mdng tr6n c6c v6ch ngdn t4o cho
dong khf thai di ki6u zig-zag.

8
HQ thdng xri'ly hoi
formaldehyde

01

LAp dgt,duong 6ng dAn d0 thu h6i hoi keo tai c6ng
doan nAu keo theo phucrng thSng dring hu6ng lOn

tr6n. EAu tr6n cria 6ng d5n hoi keo bO tri thiiit bi chup
hinh n6n AC tnu nOi noi keo th6ng qua qu6 trinh
ngung tp. Ong d6n c6u t4o bing th6p kh6ng gi, hinh
tru trdn, ducrng kinh 8cm, ddi 2m.

9
Thung dtrng ric
th6i sinh hoat

04
Thung dUng ch6t th6i rdn sinh ho4t bdng nh1ra, c6 ndp
dQy kin, dung tich 40 lit, duoc bO tri ngay tqi noi ph6t
sinh.

10
Kho ch6t thii nguy
hai

01

Kho chu'a CTNH duo-c c6 diOn tich 18m2, kho ket c6u
khung'th6p, tuong bao bing t6n song, ndn l6ng xi
rrdng, dugc bd tritqi g6c b0n phAi d6u vio nhi miiy.'j



TT TGn h4ng mlrc

11

C6ng trinh phdng
ngtra, ri'ng pho sg
c6 rn6i trudng

01

tai
\

gom:
tring kOm,..

A6u nOi tu trg

inhB chfr'a trichdy dugc khu nhAvuc xu6,ng,
kho nhdchria, di6u hdnh, bom nudcMdv chta

cacchiry A
ongdudng thdp

nucIcc0t chta dugcchdy nucyc chftatli6ng
cua Thanh Binh.

L2

5. chuo'ng trinh qufrn Iy vi gi6m sft m6i trulng cfia chri du 6n
5.1. Gi6m sdt ,r6i trudng giai doan v6n hdnh thir nghidm
Thqc hi6n gi6rn s6t m6i trud'ng chAt thai trong giai doan v6n hdnh tht nghi6mtheo quy dinh hi6n hdnh.

5.2. Gi6m sdt rn6i trud'ng giai doan van hdnh thucrng pham
Gi6rn s6t m6i trudrg giai doan van hdnh thucrng phdm duoc th\rc hi6n theob6ng sau:

6. Cdc didu ki0n c6 li6n quan d6n m6i trulng
chu du an co tr6ch nhi6m thuc hi6n c6c n6i dung sau:

I

i

l

Lo4i rndu Vi tri Th6ng s5 mi Ir an suat Ti0u chu6n
:ip dgng

xu

KT: Khi
thdi 5ng
Idr6i Io hoi

Nhi6t d6, bui
TSP, CO.

SOz, NOr, luu
khi thii

QCVN
19:2009/
BTNMT

Khdng khi khu
v.uc ldrn viQc

KK-1: Khu
vuc ndu keo
KK-2: I(hu
vuc ep n6ng

ryhiet d0, d0
Am, t6c dd

gi6, bpi TSP,
CO, SOZ,

NOz, ti6ng 6n,
formal

KK-3: Khu
vuc chd
nh6rn (sau
xt'ly)

ryhiot d0, d0
6rn, t6c dQ

gi6, bpi t6ng
TSP, CO.
SOz, NOz,
ti on

03

QCVN 02:
20t9tsYT
QCVN 03:
20tg.tsYT
QCVN 26:
20t9tsYT
QCVN 27:
2AI9.B-YT

NT: Nu6c
thdi sau b6
xir ly so'b6
tai vi trf h6

-i :.ga oau noi
vdo 6ng thu
nuoc thdi
ct'ra KCN

Luu luQmg,
pH, BODs,
COD, TSS,
NO:-, NHa*
Tdng dAu md,
T6ng P, t6ng
N, HzS,
Coliform.

0r

QC\r]\I
40:20111
BTNMT
(cot B)

rni6t t<ii

Khi th6i
tJ

thing/ldn 01

thdng/ldn
3

thing/ldn

'1
J
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- Thpc hiQn cdc quy dinh ve bao v0 m6i trulng vd cdc quy dinh c6 li6n quan
trong qu6 trinh dua Du 6n vao hoat dQng

- TuAn thu nghidm c6c nQi dung theo b6o c6o DTM dugc c6p c6 thAm quyAn
ph6 dul'€t. ch6 d6 th6ng tin, b6o c6o vd vi6c thuc hiQn nQi dung yOu cAu ctra Quy6t
dinh nal r.d cac quy dinh hi6n hdnh kh6c.

- B6o c6o k5t qui thr,rc hiQn c6c c6ng trinh biro vd m6i trucmg de duqc ki6m
tra, xac nhfln hodn thdnh theo quy dlnh phdp luat hien hanh rd beo v6 m6i trucmg.

- DAm b6o kinh phi dO thpc hiQn c6c hopt ctQng b6o vQ m6i trulng vd chuong
3.trinh quan tr5c, giSrn s6t m6i trudng; SO lieu quan trdc ph6i duoc c$p nhat vd luu

gifi dO co quan qu6n iy nhd nu6c ki6m tra.

- Trong qu6 trinh thi c6ng xAy dung vd hoat dQng, ntlu dO x6y ra su .6 gdy inh
t-A

hucrng xAu ddn m6i trudng va silc kh6e cQng d6ng phAi t6 chirc img cuu, khlc
phUc kip tho'i; d6ng tho'i b6o c5o co quan quin ly nhe nu6c vC bao vQ m6i trucrng

,,A : .
co thdm quy6n vir c6c co'quan co li6n quan dO chi dao vd ph6i hqp xir ly.

- Chir dg 6n phai chiu tr6ch nhiQm vd c6ng tdc an todn vh b6o vC m6i trulng;.,,
trong sudt qu6 trinh tri6n khai thuc hi6n Dp 6n./.
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