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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ CƠ SỞ 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định 

- Địa chỉ văn phòng: Đường Nam Định – Phủ Lý, phường Lộc Hoà, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nghiêm Đình Long 

- Điện thoại: 02436640124    

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh số 0100773902-003 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 

28/03/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07/10/2020. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 1037117026, do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định cấp 

lần đầu ngày 30 tháng 5 năm 2017. 

1.2. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

- Tên dự án: Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định; 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Đường Nam Định – Phủ Lý, phường Lộc Hoà, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 

+ Phía Bắc tiếp giáp phường Lộc Hoà (thành phố Nam Định), xã Mỹ Thắng, xã 

Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc); 

+ Phía Nam giáp xã Mỹ Xá ( thuộc thành phố Nam Định), phường Trường Thi 

(thành phố Nam Định), xã Đại An (huyện Vụ Bản); 

+ Phía Đông giáp phường Cửa Bắc, phường Lộc Vừng (thành phố Nam Định); 

+ Phía Tây giáp xã Mỹ Hưng, Mỹ Thành (huyện Mỹ Lộc). 
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v Mối tương quan với các đối tượng xung quanh 

a,  Các đối tượng tự nhiên: 
- Hệ thống đường giao thông 
Quốc lộ 21B: Tiếp giáp với dự án về phía Tây Nam. Đây là tuyến đường kết nối trực 

tiếp  Thành phố Nam Định với QL1A-TP-TP Phủ Lý và thủ đô Hà Nội vì vậy có vai trò quan 

trọng cho việc đi lại của người dân, lưu thông hàng hoá của địa phương và các vùng lân cận 

góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nam Định; 

Quốc lộ 10: cách dự án khoảng 450m về phía Đông Nam, quốc lộ 10 là tuyến đường 

liên tỉnh chạy dọc theo vùng duyên hải Bắc Bộ qua 6 tỉnh và thành phố: Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Thái Bình, Nam Định, đoạn quốc lộ 10 chạy qua KCN Hoà Xá, KCN Mỹ Trung, KCN 

Bảo Minh đã góp phần quan trọng vào quá trình thông thương và phát triển kinh tế Nam Định. 

- Hệ thống sông, kênh mương: 
Nước mưa, nước thải của dự án thải ra cống thoát nước phía Tây để dẫn ra sông Vĩnh 

Giang cách dự án 150m về phía Nam. Sông Vĩnh Giang bắt nguồn từ sông Hồng tại cống Hữu 

Bị thuộc xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, chảy qua thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản. Sông 

Vĩnh Giang là nguồn cung cấp nước tưới tiêu và thoát nước cho khu dân cư thành phố đồng 

thời là nơi tiếp nhận nước thải của KCN Hoà Xá. 

b, Các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội: 
- Khu dân cư: Dự án cách khu dân cư  1, thôn Phú Ốc, phường Lộc Hoà, thành phố Nam 

Định khoảng 300m về phía Tây Nam; 

- Khu đô thị: Dự án cách khu đô thị Hoà Vượng khoảng 500m về phía Đông Nam; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xung quanh dự án: Cửa hàng xăng dầu Hoà 

Vượng, Big C Nam Định, Siêu thị điện máy Trần Anh Nam Định; 

- Các công trình văn hoá, tôn giáo: Dự án giáp với nghĩa trang Cánh Phượng về phía 

Đông Bắc, cách trường THCS phường Lộc Hoà khoảng 400m về phía Tây Nam, cách UBND 

phường Lộc Hoà khoảng 900m về phía Tây Nam, cách Chùa Thỏ thôn Phú Ốc khoảng 850m 

về phía Tây Nam; 

- Xung quanh khu vực dự án trong phạm vi 2km không có vườn Quốc gia , khu dự trữ 

sinh quyển và các khu bảo tồn khác. 

v Căn cứ lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

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

giấy phép môi trường thành phần bao gồm:  

+ Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 11/06/2018 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Công ty TNHH Toyota Giải Phóng 

– Chi nhánh Nam Định; 
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+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1869/GP-STNMT ngày 02/07/2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định của Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – 

Chi nhánh Nam Định 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 36.000785.T (cấp lần thứ nhất) 

ngày 18/07/2018 bởi Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định. 

- Quy mô cơ sở: (Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) dự án 

thuộc nhóm C theo Khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng 

(Dự án có tổng mức đầu tư: 38.600.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, sáu trăm triệu 

đồng chẵn)). 

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường. Theo điểm b khoản 5 điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020, dự án thuộccơ sở 

nhóm III. 

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có 

hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, dự án Công ty Toyota TNHH Giải Phóng – Chi nhánh Nam 

Định thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường do Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Nam Định cấp phép. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất của cơ sở 

- Dịch vụ bán lẻ các loại xe Toyota: 100 xe/tháng; 

- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe Toyota: 755 xe/tháng; 

- Dịch vụ rửa xe: 70 chiếc/ngày 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

1.3.2.1. Quá trình kinh doanh xe Toyota 

a. Quy trình kinh doanh xe Toyota 

 

 

 

Ghi chú 

 Quy trình kinh doanh 

 Đường dòng thải  

Khách hàng Quầy tiếp  

tân 

Showroom 

Ô tô 

Xuất bán 

Tiếng ồn; Nước thải; 
Chất thải rắn 

 

Hình 1.2. Quy trình kinh doanh xe Toyota 
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b. Thuyết minh  

Khách hàng đến giao dịch tại Công ty sẽ được nhân viên tại quầy tiếp tân hướng dẫn 

đến khu vực showroom ô tô. Showroom ô tô là nơi trưng bày, giới thiệu, tiếp thị ô tô và các 

trang thiết bị đi kèm (như phanh, lốp, gương,...). 

Các sản phẩm trưng bày tại showroom ô tô được xuất bán cho người tiêu dùng. 

1.3.2.2. Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng xe. 

a. Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng xe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

    à  Đường quy trình  

 ----àĐường dòng thải 

Xe ô tô 

Rửa xe Nước thải Xe hỏng Xe bảo hành, bảo 
dưỡng định kỳ 

Tiếng 
ồn, hơi 

mùi 
sơn, bụi 

Mài à đánh bóng 

à sơn à sấy khô 
Tháo dỡ và sửa 
chữa 

CTNH CRT, 

tiếng ồn, hơi 

mùi xăng 

dầu, bụi, dầu 

thải, acquy 

thải 

Lắp đặt lại 

các chi tiết 

Tiếng ồn, Hơi 

mùi xăng dầu 

Bàn giao xe 

Hình 1.3. Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng xe 
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b. Thuyết minh quy trình: 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng: 

Xe ô tô hỏng, xe bảo hành, bảo dưỡng định kỳ được đưa đến khu vục bảo dưỡng, sửa 

chữa xe. Tại đây các công nhân sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ xe để phát hiện các bộ phận hư 

hỏng: 

+ Đối với các bộ phận máy móc xe bị hư, hỏng sẽ được CBCNV tháo dỡ, sửa chữa và bảo 

dưỡng  (các hoạt động diễn ra bao gồm: thay thế các phụ tùng,...) sau đó lắp đặt lại các chi tiết 

vào thân xe; 

+ Đối với vỏ, khung xe,... bị bong, xước sơn: CBCNV sẽ tiến hành mài, đánh bóng lớp 

sơn bị hỏng. Mục đích của việc làm sạch bề mặt trước khi sơn nhằm tăng cao khả năng bám 

dính của màng sơn với bề mặt cần sơn, qua đó nâng cao độ bền của màng sơn thành phẩm, 

nâng cao khả năng bảo vệ, tính chất thẩm mỹ. Các chi tiết sau khi đánh bóng sẽ được đưa vào 

buồng phun sơn kín để tiến hành phủ sơn lên bề mặt. Trên thân máy phun sơn lắp đặt với thiết 

bị cảm biến đế xác định vị trí của phôi. Súng phun dựa vào trị số đo thiết bị cảm biến đo được 

dể tiến hành phun, đảm bảo được việc phun son lên bề mặt phôi vả tiết kiệm sơn. Các chi tiết 

sẽ được sấy khô bằng gió nóng tuần hoàn trước khi lắp ráp vào thân xe. 

Xe sau khi được bảo dưỡng, sửa chữa sẽ được bàn giao lại cho chủ xe. 

- Hoạt động rửa xe: 

Xe ô tô trong quá trình di chuyển bị dính bùn, đất, cát,...sẽ được đưa đến khu vực rửa 

xe. CBCNV sẽ sử dụng xà phòng, nước sạch để làm sạch toàn bộ các chất bẩn dính trên thân 

xe và sau đó dùng khăn để lau khô bề mặt xe. 

Xe ô tô sau khi được lảm sạch sẽ được bàn giao lại cho khách hàng. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Dịch vụ bán lẻ các loại xe Toyota: 100 xe/tháng; 

- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe Toyota: 755 xe/tháng; 

- Dịch vụ rửa xe: 70 chiếc/ngày 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HOÁ CHẤT 
SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nguyên nhiên vật liệu và hóa chất sử dụng  
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Nhu cầu nguyên liệu của dự án được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng  1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Dự án 

TT Danh mục Đơn vị Lượng sử dụng 

1  Mỡ bôi trơn Kg/năm 15000  

2  Dầu nhớt, dầu máy Lít/năm 13200 

3  Sơn Kg/năm 2400 

4  Xà phòng các loại Kg/năm 180 

5 Cloramin B (dùng xử lý nước thải) Kg/năm 0,72 

6 Xăng dầu phục vụ quá trình chạy thử xe Lít/năm 102 

             Nguồn: Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

Hệ thống máy móc, thiết bị của Công ty hầu hết chạy bằng năng lượng điện. Căn cứ trên 

Báo cáo Nhật ký vận hành Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định thời gian 

từ 01/2022 đến tháng 06/2022, lượng điện năng tiêu thụ được thể hiện ở bảng dưới đây:  

Bảng  1.2. Thống kê lượng điện sử dụng của Công ty 

Tháng  Nội dung  
Lượng điện sử dụng 

(kWh/tháng)  

Lượng điện sử dụng TB 
ngày (kWh/ngày)  

Tháng 01/2022  Lượng điện sử dụng  13400 446,67 

Tháng 02/2022  Lượng điện sử dụng  11100 370 

Tháng 03/2022  Lượng điện sử dụng  12300 410 

Tháng 04/2022  Lượng điện sử dụng  16000 533,33 
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Tháng  Nội dung  
Lượng điện sử dụng 

(kWh/tháng)  

Lượng điện sử dụng TB 
ngày (kWh/ngày)  

Tháng 05/2022  Lượng điện sử dụng  18000 600 

Tháng 06/2022 Lượng điện sử dụng 23800 793.33 

             Nguồn: Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Nam Định 

1.4.3.  Nhu cầu sử dụng nước  

Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định sử dụng nguồn nước sạch của 

Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định để cung cấp nước cho Công ty, theo hoá đơn sử dụng nước 

sạch của Công ty từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022, lượng nước sử dụng tại Công ty được 

thống kê như sau: 

Bảng  1.3. Thống kê lượng nước sử dụng của công ty 

Tháng  Nội dung  
Lượng nước sử dụng 

(m3/tháng)  
Lượng nước sử dụng 

TB ngày (m3/ngđ)  

Tháng 01/2022  Lượng nước sử dụng  259 8,63 

Tháng 02/2022  Lượng nước sử dụng  267 8,9 

Tháng 03/2022  Lượng nước sử dụng  225 7,5 

Tháng 04/2022  Lượng nước sử dụng  258 8,6 

Tháng 05/2022  Lượng nước sử dụng  260 8,67 

Tháng 06/2022 Lượng nước sử dụng  290 9,67 

                      Nguồn: Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định 

Nguồn nước cấp cho dự án chủ yếu là nước sạch từ Công ty cổ phần cấp nước Nam 

Định cung cấp. Cụ thể nhu cầu sử dụng nước của dự án nhằm đáp ứng cho các mục đích sử 

dụng như cấp nước cho sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty và khách 
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hàng; cấp nước cho hoạt động rửa xe; cấp nước cho tưới cây rửa đường; cấp nước cho phòng 

cháy chữa cháy.  

Bảng  1.4. Nhu cầu sử dụng nước của Công ty 

TT Đối tượng sử dụng nước Tiêu chuẩn Khối lượng Nhu cầu sử 
dụng nước 

1 Sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên 
50 lít/người/ngày 96 lao động 4,8 m3/ngày 

2 Sinh hoạt của khách hàng 3 lít/người/ngày 80 người 0,24 m3/ngày 

3 Rửa xe 0,5 m3/xe 70 xe 3,5 m3/ngày 

4 Vệ sinh công nghiệp   0,4 m3/ngày 

5 
Nước cấp cho phòng cháy, chữa 

cháy 

Lượng nước này không sử dụng thường xuyên, chỉ 

sử dụng khi có đám cháy 

6 Nước cấp cho tưới cây, rửa đường 
Lượng nước này rất nhỏ và không phát sinh thường 

xuyên. 

Tổng 8,94 m3/ngày 

Nguồn: Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định 

(Ghi chú: Theo tính toán thực tế) 

1.5. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.5.1. Các hạng mục công trình xây dựng chính, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ 
môi trường 

Dự án Công ty TNHH Toyota Gỉải Phóng – chi nhánh Nam Định được xây dựng tại  1 

phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (thửa đất số 390, tờ bản đồ số 10) với 

diện tích đất sử dụng 2.900 m2 trên khu đất có tổng diện tích 3.894,21 m2. 

Các hạng mục công trình của Dự án được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng  1.5. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án 

 STT Hạng mục công trình 
Số 

lượng 

Diện tích xây 
dựng (m2) 

Diện tích sàn 
(m2) 

I Phần diện tích đất đuợc phép xây dựng 2.900 3.205 

A Các hạng mục công trình chính  

1 Showroom ô tô 2 tầng 01 2.385 2.980 

B Các hạng mục công trình phụ trợ   

1 Nhà bảo vệ 01 20 20 

2 Bể nước cứu hỏa 160m3 (đặt ngầm) 01 - - 

3 Nhà rửa xe 01 100 100 

4 Hệ thống cấp điện 1HT   

5 Hệ thống cấp nước sạch 1HT   

6 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy 1HT   

7 Hệ thống tiếp đất và phòng sét 1HT   

C Các hạng mục bảo vệ môi trường   

1 Kho chứa chất thải rắn 01 30 30 

2 Kho chứa CTNH 01 10 10 

3 Bể tách dầu mỡ xử lý nước thải khu vực 

rửa xe 15 m3 
1HT 25 25 

4 Bể tự hoại 3 ngăn 20 m3 (đặt ngầm) 02 - - 

5 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 30 m3/ngảy 
1HT 40 40 

6 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 1HT   

7 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 1HT   
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 STT Hạng mục công trình 
Số 

lượng 

Diện tích xây 
dựng (m2) 

Diện tích sàn 
(m2) 

8 Cây xanh (10%)  290  

II 
Phần diện tích đất không đưọc xây dựng, được sử 

dụng làm sân, đường, bãi đỗ xe, cây xanh.... 
 994,21    

 

Tổng 3.894,21 

   Nguồn: Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định 

1.5.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của các loại sản phẩm của  
Dự án 

Danh mục thiết bị đầu tư phục vụ quá trình sản xuất cho Dự án như sau: 

Bảng  1.6. Danh mục thiết bị, máy móc, dụng cụ 

Stt Tên Thiết bị Đơn vị tính Số lượng Xuất xứ 

1 Bàn làm việc Bộ 05 Việt Nam 

2 Quầy lễ tân Bộ 02 Việt Nam 

3 Máy Fax Bộ 01 Việt Nam 

4 Máy điện thoại cố định chiếc 02 Việt Nam 

5 Máy vi tính Bộ 05 Nhật 

6 Máy điều hòa chiếc 06 Nhật 

7 Máy in Lade chiếc 02 Nhật 

8 Dụng cụ cứu hỏa Bộ 15 Việt Nam 

9 Máy hút bụi Chiếc 05 Việt Nam 

10 Máy nắn khung Chiếc 1 Nhật 


