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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH PADMAC Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: đường N1, Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông  Hui Chong Wai Morley – 

Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0228 626 5188 ; Fax: ......................; E-mail: ……….. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  071043000157 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 071043000157 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định cấp ngày 25/7/2014 

2. Tên cơ sở: Công ty TNHH PADMAC Việt Nam 

- Địa điểm cơ sở: đường N1, Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định 

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

môi trường của dự án đầu tư:  

1. Giấy phép xây dựng số: 10/GPXD-BQLCKCN ban hành ngày 10/12/2014;  

2. Giấy phép xây dựng số: 65/GPXD ban hành ngày 22/03/2019;  

3. Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình số 98/GPSC ban hành ngày 

26/05/2021 

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

trường: Quyết định số 51/QĐ-BQLCKCN ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban 

quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định  

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 16/XN-

BQLCKCN do Ban quản lý các khu công nghiệp cấp ngày 10/10/2016.  

- Quy mô của cơ sở: Dự án thuộc nhóm II 

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

3.1. Công suất của cơ sở:  

Sản lượng khi đi vào ổn định sản xuất là: 

Bảng 1.1. Công suất sản xuất của cơ sở 

Loại sản phẩm Sản lượng 

Sản phẩm may mặc các loại 4,8 triệu sp/năm 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất hiện tại của Nhà máy 

Thuyết minh quy trình sản xuất hiện tại của nhà máy:  

- Thiết kế mẫu, giác sơ đồ mẫu: Thiết kế mẫu dựa trên kiểm mẫu, số đo 

 Sơ đồ dòng sản xuất 

 Sơ đồ dòng thải 

Thiết kế mẫu Giấy vụn 

Thêu 

Cắt 

May  

Khí thải, nhiệt, tro 

xỉ thải,  chất thải 

từ hệ thống xử lý 

khí thải 

In  Đính, dựng 

Sấy, Là 

Thùa, đính 

Bụi, tiếng ồn, vải 

vụn, chỉ thừa, phụ 

liệu hỏng thải 

Vỏ bao bì đựng chất 

thải. Hơi nhiệt, mùi 

thuốc nhuộm 

KCS 

Nhập kho, 

hành phẩm 

Nồi hơi 

Bao bì thải, bìa 

carton, dây đai, 

kiện hàng thải 
Đóng gói 

Giặt 

nhuộm 
Nước thải, vỏ bao bì 

đựng hóa chất, hơi 

nhiệt, mùi thuốc 

nhuộm 
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hoặc sản phẩm mẫu, sau đó thiết kế ra giấy mỏng, kiểm tra các thông số kích 

thước, nhân thành các cỡ theo yêu cầu của khách hàng. Sản xuất mẫu bán 

thành phẩm và mẫu thành phẩm, các chi tiết trên sản phẩm, chuyển mẫu, giác 

sơ đồ để tính định mức cho sản phẩm và dùng mẫu để cắt. 

- Cắt: Vải được trải theo kích thước sơ đồ mẫu, thoa phấn hoặc cắt trực 

tiếp trên mẫu. Sau khi cắt xong chuyển các chi tiết cần thêu/in sang bộ phận 

thêu/in. Trong bước này còn có bước phối kiện chi tiết, viết số theo từng bản 

cắt, sau đó chuyển chi tiết sang bước tiếp theo. 

- May: Trước khi may cần phải bóc tách các chi tiết, rải các chi tiết may 

trên chuyền, may các chi tiết may bán thành phẩm, lắp ráp thành sản phẩm, 

kiểm tra bước may. 

- Thùa, đính: Sản phẩm của bước này được thùa đính theo yêu cầu. 

Kiểm tra lại sản phẩm trước khi sang bước tiếp theo. 

- Giặt, nhuộm: Sản phẩm được giặt để lấy lại độ đàn hồi cho vải. Theo 

yêu cầu mẫu mã của khách hàng mà tiến hành nhuộm sản phẩm. Chất thải phát 

sinh là nước thải, vỏ bao bì đựng hóa chất, hơi nhiệt, mùi thuốc nhuộm. 

- Sấy, là – Hoàn thiện: Là hoàn thiện theo yêu cầu thiết kế hoặc của 

khách hàng, cài đặt phụ kiện, kiểm tra trước khi đóng gói. 

- Bao gói: Diễn ra tại tổ hộp con và hộp lớn tùy theo yêu cầu của khách 

hàng. Hộp được đóng tỷ lệ theo yêu cầu của khách hàng. Áo cho vào túi, đóng 

hộp con và cuối cùng đóng vào hộp lớn. Kiểm tra lại sản phẩm. 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Từng bước đều có kiểm tra chất lượng 

theo quy trình. Bộ phận KCS kiểm tra chất lượng thành phẩm lần cuối. 

- Nhập kho thành phẩm. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Hình ảnh các sản phẩm được sản xuất tại cơ sở: 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở:   

4.1. Nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình sản xuất 

Bảng 1.2. Nguyên vật liệu sử dụng 

STT Nguyên liệu ĐVT Lượng sử dụng/năm 

1 Vải chính m2 8.000.000  

2 Vải lót  m2 2.160.000 

3 Khoá kéo, cúc khuy các loại Cái 
11.700 000  

 

4 Giấy làm mẫu Tấn 743.715 m 

5  Chỉ Cuộn 478.602 cuộn 

4.2. Hóa chất sử dụng cho quá trình sản xuất 

Trong quá trình sản xuất của cơ sở sử dụng các loại hóa chất như sau: 

Bảng 1.3. Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT Tên nhiên liệu ĐVT Khối lượng 

1 Than kiple sử dụng cho nồi hơi tấn/tháng 2.280.399 kg 

2 Điện Kw/tháng 3.877.268 Kw 

3 Hóa chất giặt nhuộm   

 Chất nhuộm,thuốc nhuộm kg/tháng 6.588,91 kg 

 Chất tẩy rửa kg/tháng 19.322,05 kg 

 Axit acetic kg/tháng 10.477,21 kg 
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 Axit photphoric kg/tháng 590 kg 

 Bột soda kg/tháng 52.820 kg 

4.3. Nguồn cung cấp nước 

Công ty TNHH PADMAC Việt Nam sử dụng nguồn nước cấp từ 

trạm cấp nước của Khu công nghiệp Bảo Minh.  

Nguồn sử dụng nước tại đây bao gồm:  

+ Nước cấp sinh hoạt của CBCNV trong công ty; 

+ Nước cấp cho nồi hơi; 

+ Nước cấp cho giặt nhuộm; 

+ Nhu cầu tưới tiêu chăm sóc cây xanh, rửa sân, đường.... 

Hiện tại, nhà máy đang sản xuất với công suất 2,7 triệu sản phẩm/năm. 

Khi hoạt động hết công suất đã được phê duyệt theo ĐTM thì sản lượng tối đa 

của nhà máy sẽ là 4,8 triệu sản phẩm/năm. Lượng công nhân đang hoạt động 

tại nhà máy Nhu cầu sử dụng nước theo hóa đơn thực tế: 

Bảng 1.4. Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất  

tính theo tháng 5,6,7 của năm 2022 

 
Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Trung 

bình 

Lưu lượng 

nước cấp 

sinh hoạt 

(m3/tháng) 

4.053 4.214 4.049 4.105 

Lưu lượng 

nước cấp 

sản xuất 

(m3/tháng) 

36.040 29.360 28.270 31.223 

Tổng cộng 40.093 33.574 32.319 35.328 
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Bảng 1.5. Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất  

tính theo ngày/đêm 

 
Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Trung 

bình 

Lưu lượng 

nước cấp 

sinh hoạt 

(m3/ngày 

đêm) 

135 140 135 137 

Lưu lượng 

nước cấp 

sản xuất 

(m3/ngày 

đêm) 

1.201 979 942 1.041 

Tổng cộng 1.336 1.119 1.077 1.178 

* Nước cấp cho sinh hoạt: 

Căn cứ trên hóa đơn tiền nước hàng tháng, lượng cấp sử dụng cho sinh 

hoạt trung bình khoảng 137 m3/ngày đêm. Hiện tại Công ty đang hoạt động với 

công suất 2,7 triệu sản phẩm/năm với lượng công nhân khoảng 1.400 người. 

Trong khi đó, công suất tối đa của Công ty là 4,8 triệu sản phẩm/năm với 

lượng công nhân dự kiến khoảng 2.000 người.  

Ở giai đoạn hiện tại, lượng nước cấp sinh hoạt trung bình tính trên 1 

người là: 137/1400 = 0,1 m3/ngày đêm. Khi hoạt động với công suất tối là 4,8 

triệu sản phẩm/năm thì lượng nước cấp cho sinh hoạt sẽ là: 0,1 x 2.000 = 

200m3/ngày đêm. 

* Nước cấp cho nồi hơi: Hiện tại, khối lượng nước cấp cho lò hơi khi 

nhà máy hoạt động hết công suất là 5m3/ngày đêm. Hiện tại, Công ty đang hoạt 

động với công suất 2,7 triệu sản phẩm/năm. Trong khi đó, công suất tối đa của 

Công ty là 4,8 triệu sản phẩm/năm. Khi hoạt động hết công suất thì lượng nước 

cấp cho nồi hơi sẽ tăng tối đa gấp 1,77 lần, tương đương với: 5 x 1,77=8,85m3 

/ngày đêm 

* Nước cấp cho tưới cây: Hiện tại, lượng nước cấp cho tưới cây dập bụi 

trung bình khoảng 3m3/ngày đêm 
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* Nước cấp cho giặt nhuộm:  

Căn cứ trên hóa đơn tiền nước hàng tháng, lượng cấp sử dụng cho sản 

xuất trung bình khoảng 1041 m3/ngày đêm. Như vậy, lượng nước sử dụng cấp 

cho giặt nhuộm là: 1041-5-3 = 1033 m3/ngày đêm 

Hiện tại, Công ty đang hoạt động với công suất 2,7 triệu sản phẩm/năm. 

Trong khi đó, công suất tối đa của Công ty là 4,8 triệu sản phẩm/năm. Khi hoạt 

động hết công suất thì lượng nước cấp cho giặt nhuộm sẽ tăng gấp 1,77 lần, 

tương đương với: 1033 x 1,77 = 1.828 m3/ngày đêm. 

4.4. Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện cấp cho công ty được cung cấp từ KCN Bảo Minh: 

Bảng 1.6. Hệ thống cấp điện của KCN Bảo Minh  

TT Tên vật liệu/Đặc tính Đơn vị Số lượng 

1  Trạm biến áp 35/0,4 50 KVA Trạm 2 

2  Trạm biến áp 35/0,4 100 KVA Trạm 2 

3  Trạm biến áp 35/0,4 300 KVA Trạm 1 

4  Trạm biến áp 35/0,4 500 KVA Trạm 1 

5  Trạm biến áp 35/0,4 1000 

KVA 

Trạm 1 

6  Cáp điện 35KV m 8.508 

7  Cột điện  cái 170 
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Chương II 

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

CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

 Công ty TNHH PADMAC Việt Nam hoạt động sản xuất tại địa chỉ: 

đường N1, Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Vị trí 

hoạt động của công ty phù hợp với quy hoạch của Khu công nghiệp Bảo Minh 

đã được phê duyệt tại đã được phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng theo quyết định số 1869/QĐ-STNMT ngày 07 tháng 11 

năm 2008 của Sở Tài nguyên và môi trường, Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg 

ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020 đã ban hành 

Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn đến 

năm 2020, trong đó ngành may mặc dệt nhuộm được chọn làm ngành công 

nghiệp mũi nhọn của tỉnh. 

Công ty TNHH PADMAC Việt Nam đã được UBND tỉnh Nam Định 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 071043000157 ngày 

25/07/2014. 

Công ty TNHH PADMAC Việt Nam nằm trong KCN Bảo Minh, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 2559/QĐ-

UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc Quy hoạch Bảo vệ 

môi trường đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Cụ thể như sau: 

a. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất  

Khu đất của Công ty nằm trong Khu công nghiệp Bảo Minh. Công ty 

TNHH Padmac Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 01795 ngày 27 tháng 11 

năm 2015. 

b. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện  

 Công ty TNHH Padmac Việt Nam có vị trí tại đường N1, Khu công 

nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Khu công nghiệp Bảo Minh 
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đã thu hút nhiều nhà máy, xí nghiệp công nghiệp đang hoạt động. Tóm tắt một 

số thông tin chung của KCN Bảo Minh như sau: 

 KCN Bảo Minh đã được phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 1401/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 8 

năm 2013 của Bộ Tài nguyên và môi trường về phê duyệt báo cáo ĐTM của 

Dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bảo Minh, tỉnh 

Nam Định. Các loại hình sản xuất của KCN được phê duyệt bao gồm: 

- Đất xí nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử (13 lô): 27,58 ha chiếm 26,40%; 

- Đất xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm (16 lô): 31,21 ha chiếm 

29,87%; 

- Đất xí nghiệp công nghiệp nhẹ (9 lô): 20,02 ha chiếm 19,16%; 

- Đất xí nghiệp vật liệu xây dựng (18 lô): 25,67 ha chiếm 24,57%; 

Tổng diện tích khu đất của dự án tại KCN Bảo Minh là 35.429 m2. 

- Khu đất của dự án có các vị trí tiếp giáp như sau: 

 Phía Tây Nam giáp Công ty TNHH May Smartshirt Garment 

Manufacturing 

 Phía Đông Bắc giáp Công ty CP Lâm Sản Nam Định. 

 Phía Tây Bắc giáp khu đất quy hoạch của Khu công nghiệp. 

 Phía Đông Nam giáp đường N1. 

 
Hình 2.1. Sơ đồ vị trí KCN Bảo Minh 

Hạ tầng của KCN Bảo Minh: 

- Về san lấp mặt bằng cả KCN đã được toàn bộ. 

Vị trí 

KCN BẢO MINH 
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- Về giao thông: KCN Bảo Minh đang triển khai đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các tuyến đường giao thông nội bộ trong KCN, đảm bảo hoàn thành các 

tuyến đường giao thông đi lại ở những khu vực đã có nhà đầu tư. 

- Hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải: KCN Bảo Minh đang 

triển khai thực hiệnđầu tư xây dựng nhà máy cấp nước với công suất khoảng 

30.000 m3/ngày.đêm lấy nguồn nước từ sông Đào. Giai đoạn 1 đã được đầu tư 

với công suất 10.000 m3/ngày.đêm. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải 

được tách riêng và được xây dựng đồng thời với việc xây dựng các tuyến 

đường trong KCN. Trạm xử lý nước thải tập trung đã hoàn thiện giai đoạn 1 

với công suất xử lý là 5.000 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sau khi xử lý cục bộ tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trong 

KCN sẽ tiếp tục hợp đồng với đơn vị quản lý hạ tầng KCN dẫn nước thải về 

Trạm xử lý nước thải tập trung của toàn KCN xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT loại A trước khi thải ra sông Chanh hay còn gọi là sông Tiên 

Hương. Hiện nay, chủ đầu tư khai thác hạ tầng KCN là Công ty VINATEX 

(tên đúng: Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh) đang tiến hành 

thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung cho cả KCN có 

công suất thiết kế là 20.000m3/ngày đêm và được chia thành 4 giai đoạn, mỗi 

giai đoạn có công suất 5.000 m3/ngày đêm. 

Công tác thu gom chất thải rắn và CTNH: Các nhà máy, cơ sở sản xuất 

trong KCN tự chịu trách nhiệm thu gom và ký hợp đồng thu gom chất thải rắn 

phát sinh tại cơ sở mình. Riêng chất thải sân vườn, đường đi trong KCN sẽ có 

đội thu gom riêng do đơn vị quản lý KCN Bảo Minh trực tiếp quản lý. 

Hệ thống cây xanh trong KCN đang được trồng dọc theo các đường giao 

thông chính với diện tích khoảng 15% - 20% toàn KCN. Ngoài ra còn có hệ 

thống thảm cỏ ngoài tường rào các nhà máy. 

Như vậy, Khu công nghiệp Bảo Minh hoàn toàn phù hợp để Công ty 

TNHH Padmac Việt Nam thực hiện đầu tư dự án. 

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

Công ty TNHH PADMAC Việt Nam nằm trong KCN Bảo Minh tỉnh 

Nam Định. Đây là khu vực khu công nghiệp đã được quy hoạch và được đánh 
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giá mức tác động môi trường với khu vực xung quanh. Các dự án đầu tư vào 

khu công nghiệp sẽ giảm thiệu mức tác động môi trường nhỏ nhất so với việc 

nằm ngoài khu công nghiệp. 

Các nội dung đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trường và không có thay đổi, vì vậy chủ dự án không thực hiện đánh 

giá lại. 
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Chương III 

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

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

* Công trình thu gom, thoát nước mưa đã xây dựng: 

* Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa sẽ tách riêng với 

hệ thống thoát nước thải. Theo tính toán lượng nước mưa chảy tràn phát sinh là 

61.686 m3/năm. 

Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom qua phễu thu và dẫn bằng 

đường ống HDPE D200 qua các hố ga thoát nước mưa (50cm x 50cm x 50cm), 

nước mưa chảy tràn cũng chảy qua các hố ga thoát nước mưa rồi tự chảy vào 

hệ thống cống thoát nước mưa B600. Sau đó nước mưa sẽ được đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của KCN Bảo Minh bằng hình thức tự chảy thông qua 

05 hố ga, mỗi hố ga có kích thước 50cm x 50cm x 40cm, mỗi hố ga này có kèm 

theo tấm chắn di động với mục đích ngăn chặn nước mưa chảy ra ngoài hệ 

thống thoát mưa chung của KCN Bảo Minh trong trường hợp có sự cố chất thải 

chảy vào hệ thống thoát nước mưa công ty.  

Tất cả các tuyến cống thoát đều được quy hoạch có hướng thoát nước 

trùng với hướng thoát nước của khu vực, các tuyến cống được vạch theo hướng 

nước đi là ngắn nhất, để tiện cho việc quản lý sau này. Toàn bộ cống, hố ga bố 

trí trên vỉa hè và dưới lòng đường khoảng cách giữa 2 hố ga từ 20m đến 30m. 

Sơ đồ nguyên lý thu gom thoát nước mưa của dự án như sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa của dự án  

- Hướng thoát nước mưa tại dự án theo hướng Bắc => Nam và cuối cùng 

thoát về cống thoát nước mưa của KCN Bảo Minh thông qua 5 điểm xả nước 

mưa tại phía Bắc dự án. Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 

+ Vị trí 1: Gần khu vực nhà để xe văn phòng. Tọa độ:  X 2251163 Y 

563629 

+ Vị trí 2: Gần khu vực nhà để xe văn phòng. Tọa độ:  X 2251174  Y 

563647 

+ Vị trí 3: Gần khu vực cổng công ty. Tọa độ: X 2251193 Y 563672 

+ Vị trí 4: Gần khu vực cổng công ty. Tọa độ:  X 2251201    Y 563684 

+ Vị trí 5: Gần khu nhà thường trực. Tọa độ: X 2251220   Y 563719  

 

Nước mưa mái 

Thu gom bằng PVC 

D200 

Nước mưa chảy 

tràn 

Điểm đấu nối Đ1, Đ2, Đ3, 

Đ4, Đ5      

Cống thoát nước B600, 

i=0,2% 

 

Hệ thống thu gom nước 

mưa chung của KCN 

Hố ga thu nước 

mưa 
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Bảng 3.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước mưa 

 

 

(Phụ lục đính kèm bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước mưa) 

STT 

Các 

hạng 

mục 

Kết 

cấu/ 

Vật 

liệu 

Kích thước 
Số 

lượng 
Chức năng 

1 

Thoát 

nước 

mưa mái 

Ống 

đứng 

PVC  

D200 140 m 
Thoát nước 

mưa mái 

2 

Cống 

thoát 

nước 

bên 

ngoài 

tòa nhà 

Ống 

PVC 
B600 

1.032 

m 

Thu gom 

nước mưa từ 

mái và bên 

ngoài tòa nhà 

3 Hố ga 

Bê 

tông 

cốt 

thép 

50cm x 50cm 

x 50cm  
40  

Thu gom 

nước mưa 

thoát từ các 

cống thoát 

nước 

4 

Điểm 

đấu nối 

thoát 

nước 

mưa 

Bê 

tông 

cốt 

thép 

50cm x 50cm 

x 40cm 
5 

Đấu nối thoát 

nước mưa 

với KCN Bảo 

Minh 
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Hình 3.2. Hệ thống thoát nước mưa của Công ty TNHH Padmac Việt Nam 

(Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa được đính kèm tại phần phụ lục) 

Ghi chú:  : Vị trí đấu nối thoát nước mưa 

 

Hình 3.3. Điểm đấu nối thoát nước mưa của  

Công ty TNHH Padmac Việt Nam 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

 * Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt đã xây dựng: 
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Nước thải nhà bếp:  

Nước thải từ nhà bếp được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D200, 

về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của công ty. 

Nước thải nhà vệ sinh: 

Nước thải từ nhà vệ sinh (bệ xí, tiểu, rửa) được thu gom bằng đường ống 

nhựa PVC D60, tất cả được đấu nối vào đường ống nhựa PVC D110 dẫn tới bể 

tự hoại 3 ngăn trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà 

máy. Vị trí các bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các vị trí 

khác nhau trong khu vực nhà máy, không nằm liền kề nhau. 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại được dẫn vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung bằng hệ thống đường ống PVC D200 và D160m. Tổng chiều dài 

thu gom nước thải nhà bếp và nước thải sinh hoạt là 342m loại PVC D200 và 

121m loại PVC D160. Toàn bộ lượng nước này sẽ đi vào bể gom nước thải của 

hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

* Công trình thu gom, thoát nước thải sản xuất đã xây dựng: 

Nước thải sản xuất được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng 

hệ thống cống PVC D300 dài 105m dẫn từ khu vực giặt và khu vực nhuộm. 

Toàn bộ lượng nước này sẽ đi vào bể gom nước thải của hệ thống xử lý nước 

thải tập trung.  

 Nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Nhà máy được đấu nối xả thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Bảo 

Minh. 
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Hình 3.4. Sơ đồ vị trí đấu nối thoát nước thải 

(Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải được đính kèm tại phần phụ lục) 

 

Điểm đấu 

nối thoát 

nước thải 

vào KCN 
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Hình 3.5. Vị trí điểm đấu nối thoát nước thải với KCN Bảo Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ thu gom thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất 

Nước thải khu 

giặt sản xuất 
Nước thải 

khu vệ sinh  
Đ

ư
ờ

n
g
 ố

n
g
 D

3
0
0

 

Bể tự hoại  

 

Đ
ư

ờ
n
g
 ố

n
g
 

D
2
0
0

, 
D

1
6
0
 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Công ty 

Hệ thống thoát nước thải của KCN Bảo Minh 

Nước thải 

nhà ăn  

Đ
ư

ờ
n
g
 ố

n
g
 D

2
0
0
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Bảng 3.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước  

thải sinh hoạt và sản xuất 

STT 
Các hạng 

mục 

Kết cấu/ 

Vật liệu 

Kích 

thước 
Số lượng Chức năng 

I Nước thải sinh hoạt 

1 

Ống thoát 

nước nhà 

vệ sinh, 

nhà ăn 

Nhựa 

HDPE 
D200 342 m 

Thu gom nước thải 

nhà ăn, thu gom nước 

thải sinh hoạt 

2 

Ống thoát 

nước nhà 

vệ sinh 

Nhựa 

HDPE 
D160 121 m 

Thu gom nước thải 

sinh hoạt  

II Nước thải sản xuất 

1 
Ống thu 

gom 

Nhựa 

HDPE 
D300 

Hơn 

105m 

Thu gom nước thải sản 

xuất 

III Trạm xử lý nước thải tập trung 

1 

Đường 

ống thoát 

nước thải 

sau xử lý 

Ống 

thép  
D160 225m 

Đấu nối thoát nước 

thải với KCN Bảo 

Minh 

(Phụ lục đính kèm bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước thải) 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: 

+ Vị trí xả nước thải: Tại điểm đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thu gom 

thoát nước chung của KCN Bảo Minh; 

+ Toạ độ vị trí xả thải: X 2251437  Y 563633 

+ Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thu gom thoát nước thải của KCN Bảo 

Minh (theo Hợp đồng số 178/2020/HĐNT/BAOMINH-PADMAC giữa Công ty 
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TNHH PADMAC Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo 

Minh về việc thu gom và xả nước thải công nghiệp đã qua xử lý và Biên bng 

sgày 06/12/2017 về việc rà soát kiểm tra vị trí các điểm đấu nối nước mặt, 

nước thải vào hệ thống thoát nước chung Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định giữa Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh 

với Công ty TNHH PADMAC Việt Nam) 

1.3. Xử lý nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Công ty đã xây dựng 03 bể tự hoại ngầm dạng bể 3 ngăn tại các vị trí 

sau:  

+ 01 bể tự hoại nhà văn phòng có thể tích 18,8 m3: 4,9mx2,4mx1,6m. 

+ 02 bể tự hoại nhà vệ sinh công nhân, mỗi bể có thể tích 41,5m3: 7, 9m 

x 3,5m x,1,5m. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như sau: Bể tự hoại đồng thời làm 

hai chức năng: Lắng và phân hủy chất hữu cơ. Các chất hữu cơ dạng rắn lắng 

xuống đáy bể và được giữ lại trong bể. Dưới tác động của các vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ dạng rắn và dạng hòa tan bị phân hủy, một phần tạo thành 

chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ không độc. Sau đó, nước thải 

được thu gom vào trạm xử lý tập trung để xử lý các chất hữu cơ còn lại. 

Hiệu quả xử lý: Loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng TSS và BOD5 đạt 

khoảng 30-40% chất hữu cơ được xử lý và 100% chất lơ lửng được giữ lại 

Ngoài ra, Công ty thường xuyên bổ sung chế phẩm vi sinh EMC nhằm 

nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại. Định kỳ, thuê đơn vị vệ sinh đến hút bồn 

cầu mang đi xử lý.  

- Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt như sau:  

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 

* Nước thải sản xuất: 

Nước thải 

vào 

03 Bể tự hoại  Hệ thống thu 

gom 

Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công 

suất 

2.500m3/ngày.đêm 
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Nước thải sản xuất khu vực giặt và nhuộm được dẫn vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Công ty có công suất 2.500m3/ngày.đêm. 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH PADMAC Việt 

Nam được bao gồm 2 modul. Hai modul sẽ sử dụng các bể: bể gom nước thải 

+ tách rác, bể tách dầu 1 và 2, bể điều hòa, bể khử trùng, bể lọc cát, bể chứa 

nước sạch sau xử lý, bể chứa bùn. Các bể độc lập giữa hai modul bao gồm: 

cụm bể xử lý hóa lý 01, bể lắng, bể thiếu khí, bể sinh học hiếu khí, cụm bể xử 

lý hóa lý 02, bể lắng sinh học, bể khử trùng, bể lọc cát, bể chứa nước sạch sau 

xử lý, bể chứa bùn.  

Năm 2016, Công ty đã lắp đặt xong thiết bị xử lý nước thải cho moudul 

1 và đã được phê duyệt xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo 

giấy xác nhận số 16/XN-BQLCKCN ngày 10/10/2016.  

Hiện tại, công ty cũng đã lắp đặt bổ sung thiết bị cho modul 2 để phục 

vụ cho hoạt động xử lý nước thải trong tương lai, khi Công ty hoạt động hết 

công suất đã được phê duyệt theo ĐTM. 
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Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải từ các khu vực sản xuất, khu vệ sinh được đưa về Bể gom và chảy 

sang Bể đặt máy tách rác. Sau 2 lớp tách ra thô và tinh  nước được bơm sang Bể 

tách dầu để loại bỏ dầu mỡ, lắng những cặn có kích thước lớn và  chảy sang Bể 

điều hòa. 

Tại Bể điều hòa có sục khí để nước thải được trộn đều nhằm mục đích đồng 

nhất nước thải, tránh lắng cặn. Nước từ Bể điều hòa được bơm lên cụm Bể xử lý 

hóa lý 01. Tại đây, nếu nước thải quá kiềm thì sẽ được châm thêm HCl (phụ 

thuộc vào pH đầu vào của nước được kiểm tra bằng thiết bị đo pH tự động), 

PAC (Polyacrylamide, C3H5NO), E2253, PAM  là những hợp chất hỗ trợ cho quá 

trình keo tụ, tạo bông và khử màu của nước thải. Từ cụm bể xử lý hóa lý 01 

nước thải tiếp tục chảy sang Bể lắng 01 để lắng những bông cặn được hình từ 

quá trình hóa lý trên (sau quá trình hóa lý 01 độ màu, cặn lơ lửng trong nước đã 

được giảm đi đáng kể), tại đây có lắp đặt 3 bơm bùn định kỳ xả bùn lắng về bể 

chứa bùn. 

Nước từ bể lắng hóa lý 01 tiếp tục chảy sang Bể sinh học thiếu khí, tại đây vi 

khuẩn sẽ phân hủy một phần chất hữu cơ (nitrat) có trong nước thải và làm giảm 

một phần COD của nước. Nước thải tiếp tục chảy sang Bể hiếu khí, nước thải đi 

qua bể này nhằm  xử lí đồng thời hai đối tượng ô nhiễm là COD, Amoni được 

chuyển hóa thành các sản phẩm  là CO2, NO3
-, H2O, các khoáng chất bằng hệ vi 

sinh vật hiếu khí dính bám trên lớp vật liệu mang vi sinh ngập nước khi có cung 

cấp oxi để đảm bảo chất lượng nước đầu ra. . Nước sau khi qua bể hiếu khí tự 

chảy qua cụm Bể xử lý hóa lý 02, tại đây có châm thêm PAC, Chất bắt màu 

E2253, PAM dưới sự khuấy trộn liên tục của 2 motor khuấy nhằm keo tụ toàn bộ 

các chất lơ lửng còn sót lại trong nước cũng như lượng bùn vi sinh bị trôi theo 

nước từ bể hiếu khí sang, và khử màu một lần nữa. Nước sau cụm bể hóa lý tiếp 

tục chảy sang Bể lắng 02 tại đây bùn và vi sinh vật được tách khỏi hỗn hợp 

nước. Ở đây áp dụng kĩ thuật lắng trọng lực (có lắp đặt tấm lắng lamel để tăng 

hiệu quả của quá trình lắng). Bể lắng 02 được bố trí 3 bơm tuần hoàn bùn và 

nước về bể hiếu khí và bể thiếu khí, đồng thời bố trí cả đường đưa bùn dư về bể 

chứa bùn. Nước trong sau khi qua bể lắng tự chảy sang Bể khử trùng (châm 

H2O2, NaClO) có chức năng ức chế và diệt vi sinh gây bệnh trong nước sau 
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lắng. Nước thải sau bể khử trùng chảy theo ống sang Bể lọc cát, bước cuối cùng 

loại bỏ chất lơ lửng trong nước, sau đó nước thải được chứa trong Bể chứa nước 

sau xử lý (đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 40 : 2011 BTNMT (cột A). Phần 

nước trong trong Bể chứa bùn định kỳ được bơm về bể điều hòa, phần bùn lắng 

được ép chặt bởi Máy ép bùn khung bản, bùn cặn sau khi ép được lưu chứa theo 

chất thải nguy hại và định kỳ được đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Nước thải từ các công đoạn phát sinh trong Nhà máy được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung bao gồm modul 1 công suất 1.500 m3/ngày đêm 

và modul 2 công suất 1.000m3/ngày đêm để xử lý nước thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột 

A.  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm các bể: Bể tách rác (Bể gom); Bể tách 

dầu 1 và 2; Bể Điều hòa; cụm xử lý hóa lý 1; Bể lắng hóa lý; Bể thiếu khí; Bể 

Sinh học hiếu khí; Cụm xử lý hóa lý 2; Bể Lắng sinh học; Bể khử trùng; Bể lọc 

cát; Bể chứa nước sạch; Bể chứa bùn.  Modul 1 và modul 2 của hệ thống xử lý 

nước thải với quy trình hoạt động giống như nhau, có sử dụng chung một sổ bể. 

Kích thước của mỗi bể như sau: 

 Bảng 3.3. Các hạng mục xây dựng hệ thống XLNT  

TT 
Hạng mục 

 

Đặc tính kỹ thuật 

Hệ thống công 

suất 

1.500m3/ngày 

đêm 

Hệ thống công 

suất 

1.000m3/ngày 

đêm 

1 
Bể gom nước thải thải + tách 

rác 

- DxRxC = 7,6m x 2,4m x 6,4m 

- Bể xây BTCT, chống thấm 

2 Bể tách dầu 1 và 2 
- DxRxC = (7,6m x 4m x 6,4m) x2  

- Bể xây BTCT, chống thấm 

3 Bể điều hòa 
- DxRxC = 25m x 11m x 6,4 m 

- Bể xây BTCT, chống thấm 

4 Cụm bể xử lý hóa lý 01 

- DxRxC = 7m x 

2,8 m x 6,4m 

- Bể xây BTCT, 

- DxRxC = 7m x 2 

m x 6,4m 

- Bể xây BTCT, 
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chống thấm chống thấm 

5 Bể lắng 

DxRxC = 13,6 x 

7,0 x 6,4 m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

DxRxC = 8,75 x 

7,0 x 6,4 m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

6 Bể thiếu khí 

- DxRxC = 15,1m 

x 7m x 6m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

- DxRxC = 10,1m 

x 7m x 6m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

7 Bể Sinh học hiếu khí 

- DxRxC = 15,1m 

x 14m x 6 m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

- DxRxC = 15,1m 

x 14m x 6 m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

8 Cụm bể xử lý hóa lý 02 

- DxRxC = 3,75m 

x 2,55m x 6m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

- DxRxC = 3,75m 

x 1,85m x 6m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

9 Bể Lắng sinh học 

- DxRxC = 14,7m 

x 4m x 6 m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

DxRxC = 10,7m x 

4m x 6 m 

- Bể xây BTCT, 

chống thấm 

10 Bể khử trùng 
- DxRxC = 8,1 x 3,4m x 6m 

- Bể xây BTCT, chống thấm 

11 Bể lọc cát 
- DxRxC = 8,2m x 3,55m x 6 m 

- Bể xây BTCT, chống thấm 

12 Bể chứa nước sạch sau xử lý 
- DxRxC = 11,2m x 7m x 6 m 

- Bể xây BTCT, chống thấm 

13 Bể chứa bùn 
- DxRxC = 7m x 5m x 6m 

- Bể xây BTCT, chống thấm 
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* Quy trình vận hành: 

 - Trước khi chạy khởi động hệ thống phải kiểm tra điện và hệ thống 

đường ống. Các thiết bị đều ở trạng thái tắt, các van ở vị trí đóng, mở như yêu 

cầu. Sau đó đóng atomat tổng trong tủ điện điều khiển và kiểm tra hoạt động 

của các thiết bị. 

       Tất cả các Atomat ( máy thổi khí, bơm và các thiết bị khác) bình thường ở 

chế độ ON: Điện vào trong tủ.  

- Tất cả công tắc điều khiển bơm và máy nén khí , máy thổi khí 1 đặt chế độ tự 

động (auto), công tắc của máy thổi khí 2A, 2B để ở chế độ điều khiển tay.  

Thời gian chạy của tất cả các bơm và máy thổi khí 1, máy nén khí được cài đặt 

bằng các rơle thời gian. 

+ 3 Bơm trong bể đặt máy tách rác hoạt động theo rơ le phao tự động dừng 

bơm nước khi mức nước trong bể cạn, rơ le phao tư ̣đôṇg của bơm ở vi ̣trí thấp 

nhất hoặc khi công tắc bơm điều khiển ở vị trí tắt ( chỉ để hoạt động 2 trong 3 

bơm). 

+ 2 bơm ở bể điều hòa hoạt động theo chế độ bật bằng tay. 

+ Các bơm bùn hồi lưu hoạt động theo chế độ điều khiển tay. 

+ Máy thổi khí 01 cấp khí cho bể điều hòa, bể SH thiếu khí hoạt động theo cài 

đặt thời gian (bể điều hòa (57 phút) bể thiếu khí (3 phút) . 

+ Hai máy thổi khí 2A, 2B cấp khí cho bể SH hiếu khí, khử trùng, cụm bể phản 

ứng 01 hoạt động theo chế độ điều khiển tay và luân phiên. 

- Nguyên lý điều khiển thiết bị trên tủ điện. 

 - Các công tắc trên tủ điện thường có 3 chế độ để lựa chọn. Tự động/ 

Ngưng/ Điều khiển tay. 

 - Khi để chế độ TỰ ĐỘNG hệ thống bơm sẽ chạy tự động theo tín hiệu 

phao báo mức đầy, bơm chạy theo thời gian đặt PLC-Zen (thời gian chạy được 

cài đặt bởi timer thời gian trong PLC) mà không cần đến sự can thiệp của nhân 

viên vận hành, máy thổi khí, nén khí cũng tự động cấp khí cho các bể theo chế 

độ đã được cài đặt sẵn.  

 - Khi để chế độ ĐIỀU KHIỂN TAY, người vận hành có thể bật tắt thiết 
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bị bằng tay. Đèn trên nút bấm màu “xanh” là khi thiết bị đang được bật, “đỏ” 

khi thiết bị tắt. 

 -  Khi tắt máy không hoạt động thì chuyển về NGƯNG. 

 - Trong quá trình vận hành khi phát hiện hiện tượng không bình thường 

ta có thể dừng bơm bằng nút dừng khẩn cấp trên mặt tủ điện (bất kể bơm đang 

chạy ở chế độ TỰ ĐỘNG hay ĐIỀU KHIỂN TAY) 

- Hệ thống đo lường và báo nguồn 

 - Đèn báo đỏ, vàng, xanh: Báo nguồn cấp 3 pha đưa vào tủ 

 - Đồng hồ Vol hiển thị điện áp giữa các pha và pha với trung tính 

 - Đồng hồ Ampe hiển thị dòng điện tiêu thụ trên các pha của hệ thống 

- Công tác cấp nước trong các ngăn. 

+ Bơm đặt trong bể tách rác: Bật công tắc máy bơm, bơm sẽ chạy theo phao 

mức nước trong bể. 

+ Bơm đặt trong bể điều hòa. 

+ Bật công tắc máy bơm, thường để bơm hoạt động theo chế độ điều khiển tay. 

+ Bơm đặt trong bể chứa nước sau xử lý 

+ Bật công tắc bơm, bơm sẽ chạy theo phao mức nước trong bể. 

- Điều khiển, vận hành hệ thống đã ổn định 

+ Các điều kiện để một hệ thống hoạt động tốt: 

Cán bộ vận hành muốn vận hành Hệ thống ổn định trước hết phải hiểu được 

bản chất của việc xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học và xác định được 

các thông số chuẩn mực của một Hệ thống hoạt động tốt.  

Có các phạm vi chính mà cán bộ vận hành cần phải biết là:  

1. Những chất gì đi vào hệ thống xử lý nước thải?  

2. Môi trường cần duy trì trong bể Aeroten như thế nào?  

3. Những chất gì đi ra khỏi hệ thống xử lý nước thải?  

Mỗi một phạm vi quan hệ hoặc tác động mật thiết tới các phạm vi kia.  

Với công đoạn xử lý hiếu khí thì khi hệ thống đã đi vào trạng thái ổn định thì 

các bước thực hiện tiếp theo để duy trì không có sự thay đổi nhiều (tránh dòng 
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vào có hàm lượng kim loại nặng quá mức hoặc các chất độc hại). Vì vậy phần 

này chủ yếu sẽ nói đến công đoạn xử lý sịnh học hiếu khí.  

+ Các đặc tính của dòng vào: 

Khi lưu lượng và chất lượng dòng vào thay đổi, thì môi trường của bể Aeroten 

và bể Lắng thay đổi theo. Khi vận hành với lưu lượng cao. Nếu lưu lượng tăng 

đáng kể (quá 10%), cần thiết phải điều chỉnh các thông số vận hành. Nếu lưu 

lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong dòng vào tăng, cần thiết phải tăng thời 

gian hồi lưu bùn hoạt tính để tăng MLSS trong bể Aeroten và ngược lại.  

+ Môi trường Bể sinh học hiếu khí (Aeroten) và Bể sinh học thiếu khí. 

Cần phải duy trì các thông số trong Bể sinh học hiếu khí (Aeroten) như sau:  

  DO tối ưu từ 1,5 - 3 mg/l  

  PH: 6,5 - 8,5 (tốt nhất là PH = 7)  

Bể Aeroten phải được khuấy trộn đều  

Nếu có bọt trắng trên bề mặt bể Aeroten, tăng lưu lượng và thời gian hồi lưu 

bùn. Nếu có bọt dày và đen trên mặt bể, giảm lưu lượng và thời gian hồi lưu 

bùn.  

+ Bể lắng   

Mong muốn của cán bộ vận hành là dòng ra luôn sạch và ít chất rắn. Vì vậy bể 

lắng luôn phải trong, không có hoặc ít bùn nổi trên bề mặt, đệm bùn trong bể 

thấp (nếu lượng bùn nhiều ở mức cao sẽ tràn qua máng tràn và trôi theo dòng 

ra).  

Phép thử khả năng lắng là một minh chứng rõ ràng chất rắn sẽ lắng trong bể 

lắng như thế nào. Điều chỉnh tốc độ bùn hồi lưu sao cho đệm bùn trong bể lắng 

càng ở mức thấp nhất càng tốt.  

+ Nước thải sau xử lý  

Nước thải dòng ra đầu tiên quan sát bằng mắt phải trong, ít chất rắn lơ lửng, 

sau đó các kết quả phân tích phải đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Khi hệ thống hoạt động tốt, cán bộ vận hành hãy cố gắng xác định nguyên 

nhân tại sao để cố gắng duy trì. Khi các vấn đề nảy sinh làm chất lượng dòng 

ra xấu đi bắt đầu xuất hiện, cố gắng xác định tại sao và hiệu chỉnh tình trạng. 
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Nhớ rằng dòng vào và những điều kiện trong bể Aeroten ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng dòng ra. Do vậy cán bộ vận hành phải tìm ra nguyên nhân làm 

chất lượng dòng ra không đạt để điều chỉnh. Khi tiến hành điều chỉnh chỉ nên 

điều chỉnh một thông số trong một thời gian, không nên điều chỉnh nhiều thông 

số cùng một lúc. Nếu không cán bộ vận hành sẽ không biết được sự điều chỉnh 

nào mang lại hiệu quả, thậm chí có khi còn làm cho quá trình bùn hoạt tính bị 

đảo lộn.  

+ Bùn hoạt tính 

Lượng bùn cần thải bỏ được tích lũy từ hai nguồn: SS trong nước thải đầu vào 

và lượng bùn được tăng thêm trong bể Aeroten do sự sinh trưởng của vi sinh 

vật. Nếu tải lượng chất thải đi vào tăng thì lượng bùn thải ra cũng tăng và 

ngược lại. Lượng bùn thải ra được biểu diễn qua thời gian xả bùn sang bể chứa 

bùn.  

Khi cán bộ vận hành phát hiện sự thay đổi về tải lượng chất thải đi vào Hệ 

thống thì thay đổi tăng hoặc giảm thời gian xả bùn cho phù hợp. Nhưng cố 

gắng không thay đổi lượng bùn thải hơn 10% từ ngày hôm trước so với ngày 

hôm sau. Cán bộ vận hành phải điều khiển quá trình thải bùn hoạt tính phải sao 

cho duy trì hàm lượng bùn thích hợp trong bể Aeroten. 

+ Công tác cấp hóa chất cho hệ xử lý. 

Trên toàn bộ hệ thống hóa chất được châm vào những điểm sau: 

- Cụm xử lý hóa lý 01: Nước bơm lên hệ thống được kiểm tra PH đầu vào, nếu 

PH cao sẽ được châm thêm HCl, HCl được cung cấp ở dạng lỏng đã được pha 

chế sẵn, nồng độ 32,0 %. Tiếp theo nước được châm PAC, chất khử màu 

Catriper E2253, PAM. 

- Cụm xử lý hóa lý 02: Sau bể sinh học hiếu khí tiếp tục châm PAC, chất khử 

màu Catriper E2253, PAM thêm 1 lần nữa. 

- Tại bể khử trùng nước từ bể lắng 2 chảy sang sẽ được tiếp xúc với H2O2 và 

NaClO để diệt khuẩn, Ecoli và Coliform. Hóa chất khử trùng ở dạng dung 

dịch đã được pha chế. 

+ Công tác khởi động hệ thống 
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- Để có thể tiến hành chạy hệ thống trước hết phải kiểm tra các hệ thống 

van, phao, đường ống trên các đường cấp khí và đường bơm cấp nước.  

Khởi động hệ thống:  

- Bật Atomat tổng của tủ điện. 

- Bật công tắc khởi động các máy khí ( Auto cho máy nén khí, má cấp 

khí 01, ĐK tay cho máy cấp khí 2A, 2B). 

- Bật công tắc bơm ở bể chứa máy tách rác (Auto). Bật công tắc máy 

tách rác ( Auto) 

- Bật công tắc bơm trong bể điều hòa ( Điều khiển tay, nhấn nút bật 

bơm, đén báo xanh sáng ). 

- Bật công tắc bơm hóa chất ( ĐK tay ). 

Bảng 3.4. Máy móc, thiết bị sử dụng trong hệ thống XLNT modul 1  

công suất 1.500m3/ngày đêm 

STT Tên hàng, Quy cách (ĐVT) 
Số 

lượng 

1 

Máy  lọc rác dạng cơ khí,nhãn hiệu  SI 

HAN, 

dùng  dùng cách ly chất rắn  

(sỏi, rác,,) và chất lỏng(bùn, nước), tổng 

chiều dài máy 3m, mỗi răng  lưới có 

khoảng cách 5mm bằng nilon, khung máy 

bằng thép 

  lòng máy dài2.1m,rộng 70cm điện áp 

380v. Công suất mô tơ và máy 55kw 

 Bộ 1 

2 

Máy bơm nước ly tâm  bằng gang ，một 

tầng, trục dọc, nhãn hiệu NANFANG, 

Q=150m³/h H=10m N=11kw,đường kính 

ống hút dn 50mm, điện áp 380v 

chiếc 2 

3 

Máy bơm nước ly tâm dạng chìm một 

tầng bằng gang chạy bằng dầu，Q=3m³/h 

H=50m N=0.75kw,đường kính ống hút 

dn50-80mm, nhãn hiệu Ingersoll-Rand 

chiếc 2 
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STT Tên hàng, Quy cách (ĐVT) 
Số 

lượng 

4 

Kế dùng để đo mức nước，nhãn hiệu 

FANYI,điện áp sử dụng 220v/20mA có 

các bộ phận lắp ghép là chất liệu khác 

nhau ,vỏ là nhựa 

 chiếc 7 

5 

Máy bơm nước li tâm bằng gang trục dọc, 

nhãn hiệu 

NANFANG,Q=75m3/h;H=30m;N=10kw; 

điện áp 380v, đường kính ống hút 

dn60mm 

 chiếc 2 

6 

Máy sục khí nhãn hiệu SI HAN ,loại A có 

tác dụng bơm khí oxy vào hệ thống xử lý 

nước , tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt 

động tốt nhờ đó rác được phân hủy nhanh 

hơn,máy sục khi gồm thiết bị sục khí, van 

đường ống, van kiểm tra, van thông hơi 

để dẫn không khí đường ống. 

 Bộ 1 

7 

Kế PH trực tuyến,nhãn hiệu GF đo độ PH 

trong bể sinh hóa, đo được lượng xuất ra 

từ 0-14m,4-20mA, điện áp 220V/20mA. 

 chiếc 1 

8 

Giá thể vi sinh dạng cầu làm bằng nhựa 

ABS,đường kính 50-100㎜, nhãn hiệu SI 

HAN,,nguyên lý hoạt động là  rác khi 

chảy qua sẽ mắc lại ở sợi vi sinh này ,loại 

bỏ các bong bóng nước do bẩn tạo nên 

trên bề mặt bể nước thải.100 quả/1m3 

m³  360 

9 

Máy sục khí nhãn hiệu SI HAN , loại B 

có tác dụng bơm khí oxy vào hệ thống xử 

lý nước , tạo môi trường cho vi sinh vật 

hoạt động tốt nhờ đó rác được phân hủy 

nhanh hơn,máy sục khi gồm thiết bị sục 

khí, van đường ống, van kiểm tra. 

 Bộ 5 

10 

Máy thổi gió LUOCI,lượng gió 

Q=10m³/min H=50KPa, công suất 

N=12kw,điện áp 380v 

 chiếc 2 
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STT Tên hàng, Quy cách (ĐVT) 
Số 

lượng 

11 

Vật liệu tiếp xúc vi sinh dạng cầu  dùng 

để lọc rác 

φ150mm chất liệu bằng nhựa  PP, 40 quả 

/1m3 

m³  1490 

12 

Khay sục khí bằng   nhựa cứng + nhựa 

ABS,Ф260mm, nhãn hiệu SI HAN,nó là 

một cách  để thúc đẩy sự trao đổi vật chất 

giữa khí và chất lỏng. Trộn và khuấy chất 

lỏng. Được đặt trên đáy của bể nước thải. 

个 

chiếc 
93 

13 

Đồng hồ đo hàm lượng oxy trong hệ 

thống xử lý nước thải,mức đo đạt tới 0-

20mg/L  4-20mA. 

 Bộ 2 

14 

Máy nuôi cấy sinh học, nhãn hiệu SI 

HAN, máy đặt ở trong tủ.Một bộ gồm 

một tủ một máy 

 chiếc 1 

15 

Máy đánh vữa bên trong gồm mục 24  

,nhãn hiệu SINHAN 

dài 2.2m ,công suất 0.75kw,điện áp 220v 

 chiếc 1 

16 

Đệm vi sinh dạng tấm bằng nhựa pp 

,nhãn hiệu SI HAN, dài 6m ,đường kính 

mỗi ống dn 80mm,độ dầy 2.5mm  dùng 

để lọc bùn ,tách nước trong bể xử lý nước 

thải. 

㎡ 60 

17 

Chất lọc dạng cát(cát thạch anh, than 

antraxit, cát mangan) đường kính 2-

20mm nhãn hiệu SINHAN,dùng lọc giữ 

lại các chất rắn, chất hữu cơ, rác ,làm cho 

nước trong hơn. 

m³ 16 

18 

Máy bơm nước ly tâm  bằng gang ，một 

tầng, trục ngang, nhãn hiệu NANFANG, 

Q=470m³/h H=35m N=55kw,đường kính 

ống hút dn 80mm, điện áp 380v 

 chiếc 2 

19 
Máy bơm nước ly tâm  bằng gang ，một 

tầng, trục ngang, nhãn hiệu NANFANG, 

Q=400m³/h H=11.2m N=22kw,đường 

 chiếc 2 
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STT Tên hàng, Quy cách (ĐVT) 
Số 

lượng 

kính ống hút dn 80mm, điện áp 380v 

20 

Máng chảy pab,bằng thép gia công thành 

máng B=0.3,lưu lượng 0-150 m³/h,dùng 

để hỗ trợ các thiết bị đo lường, giúp dẫn 

nước, thoát nước. 

 chiếc 1 

21 

Bơm hồi lưu bùn thải, dùng hút bùn , 

bơm bằng gang ,Q=25m³/h  H=10m, 

N=1.5kw,nhãn hiệu NANFANG, bơm 

dùng để hút bùn, điện áp 220v 

 chiếc 1 

22 

Máy sục khí nhãn hiệu SI HAN ,loại C có 

tác dụng bơm khí oxy vào hệ thống xử lý 

nước , tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt 

động tốt nhờ đó rác được phân hủy nhanh 

hơn 

Máy 1 

23 

Bơm màng khí nén bằng gang,Q=10m³/h 

H=50m, N=1.5kw,nhãn hiệu Ingersoll-

Rand,có tác dụng bơm hút  những dung 

dịch độc hại  ra khỏi bể xử lý nước thải. 

 chiếc 2 

24 

Bồn rỗng dùng  cho axit dung tích 10m3, 

nhãn hiệu SIHAN ,thùng làm bằng dạng 

hỗn hợp chống ăn mòn  

 Bộ 1 

25 

Bồn rỗng dùng dự trữ  hóa chất , nhãn 

hiệu SIHAN ,thùng làm bằng dạng nhựa 

pe  

 chiếc 2 

26 

Bơm định lượng , bằng innox Q=300L/h 

1.0MPa N=0.25kw, nhãn hiệu PA SI FEI 

DA 

 chiếc 2 

27 
Thùng rỗng dùng trộn dung dịch  bằng 

pe, dung tích 1.5l 
 chiếc 1 

28 
Thùng rỗng dùng đựng dung dịch kết tủa 

1m3 bằng nhựa pe  
 chiếc 2 

29 Thiết bị cho thuốc kết tủa A loại 3 máng  Bộ 1 
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STT Tên hàng, Quy cách (ĐVT) 
Số 

lượng 

30 
Máy bơm dùng bơm  hóa chất model 

PAM ,Q=625L/h 0.5MPa N=0.55kw 
 chiếc 3 

31 

Thiết bị (kế )phát hiện mức độ, 0-2m, 

thường dùng để kiểm tra phát hiện những 

thay đổi bất thường tại vị trí nước mà nó 

cắm xuống rồi so sánh với mức độ trung 

bình thông thường để xem có bất thường 

không. 

 chiếc 6 

32 

Máy dùng để chứa dung dịch khử trùng, 

lượng thuốc có thể  chứa ở mức 100l, 

nhãn hiệu SI HAN, điện áp 220v 

chiếc 2 

33 Phễu dùng hút bùn bằng sắt  Bộ 1 

34 

Bộ lọc bùn  tự động  bằng sắt,hoạt động 

dạng cơ học ,vận hành và vệ sinh đơn 

giản ,chức năng chủ yếu là tách rác thải 

trong nước, tách bùn và nước riêng ra  thể 

tích bề mặt 50m2,gồm một số phụ kiện 

rất nhỏ bằng chất liệu khác nhau lắp 

thành ví dụ như công tắc thì bằng nhựa 

v..v 

 chiếc 1 

35 

Van cửa tự động bằng innox 304 kết hợp 

lắp ráp thành đường kính 

¢63mm*2.0mm, áp lức 1.6mpa 

 chiếc 1000 

36 
Ống dùng trong hệ thống nước  bằng 

nhựa pvc¢160mm*4mm*4m/ cây  
1000 

37 

Ống thép mạ kẽm nhãn hiệu LAN TIAN 

dn150mm*3.2mm*6m/cây, dùng dẫn 

nước thải . 
 

200 

38 

Mặt bích và đai cố định ống fi 

12mm*1000mm bằng nhựa pvc dùng làm 

phụ kiện đường ống nước 

chiếc 2000 

39 

Tủ phối điện MCC nhãn hiệu JIANYE 

model 80A AC, điện áp 380v, quy cách 

800*2200*800 

chiếc 3 
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STT Tên hàng, Quy cách (ĐVT) 
Số 

lượng 

40 

Tủ phối điện MCC nhãn hiệu JIANYE 

model 125A AC, điện áp 380v, quy cách 

800*2200*800 

chiếc 1 

41 

Tủ điều khiển điện nhãn hiệu SI HAN, 

model Q235A có sơn chống ăn mòn, điện 

áp 380v  

quy cách 1200mm×794mm*6mm 

 chiếc 12 

42 
Tủ phân phối điện nhãn hiệu JIANYE, 

điện áp 380v, quy cách  
 chiếc 4 

43 

Máy xử lý khí nổi điện áp 380v, máy hoạt 

động với chức năng chủ yếu là loại trừ 

các khí nổi trên bề mặt bể phát sinh do 

quá trình tách bùn và rác thải 

chiếc 1 

44  Kế lưu lượng A      DN80  chiếc 1 

45 

Cáp điện lõi đồng nhãn hiệu SHEN LAN 

,quy cách YJV4x95mm2+1x50mm2  

(cu/pvc/pvc), điện áp     0.6/1KV 
 

188 

46 

Cáp điện lõi đồng  nhãn hiệu SHEN LAN 

,quy cách YJV4x70mm2+1x35mm2  

(cu/pvc/pvc), điện áp   0.6/1KV 
 

149 

Bảng 3.5. Máy móc, thiết bị sử dụng trong hệ thống XLNT modul 2 

 công suất 1.000m3/ngày đêm 

STT Tên thiết bị Quy cách (ĐVT) Số lượng 

1 
Bơm nâng B bể điều 

hòa 

Thép đúc, Q = 50m3/h, 

H = 10m N =3,7kW 
Cái  2 

2 Lưu lượng kế B 
Thép đúc 0-100m3/h 

DN 100 
Cái 1 

3 
Thiết bị sục khí tổng 

hợp 
 Bộ 1 

4 Giá thể tổng hợp 
Polyethylene, Φ150, 

L=3000mm 
M3 320 

5 Máy quạt gió Tổ hợp máy Q = 75m3, cái 1 
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58,8KPa, N=37kW 

6 Giá thể tổ hợp hiếu khí 50-100mm M3 990 

7 Khay sục khí 
Kính cường lực + ABS 

Φ600 
Cái  62 

8 
Máy đo oxy hòa tan 

trực tuyến 

Tổ hợp máy 0-20mg/L 

4-20mA 
Bộ 2 

9 
Thiết bị phản ứng 

ngưng tụ 
 Bộ 1 

10 Ống nghiêng  PPΦ80 M3 40 

11 Vật liệu lọc 2-20mm M3 14 

12 Bơm đo lượng axit 
Tổ hợp máy Q = 50L/h 

1.0MPa N =0,25kw 
cái 1 

13 
Thùng chứa chất 

ngưng tụ 
PE 10m3 Bộ  1 

14 
Bơm định lượng chất 

ngưng tụ 

Tổ máy  Q= 330L/h 

0,5MPa N=0,55kw 
Cái 2 

15 
Bơm định lượng chất 

kết tủa A 

Tổ hợp máy Q = 50L/h  

1.0 MPa, N = 0,25 
Cái 2 

16 
Bơm định lượng chất 

kết tủa B 

Tổ hợp  máy Q = 

50L/h 1,0Mpa, N=0,25 
Cái 1 

17 Van tự động, thủ công UPVC,CS,SUS304 Lô 1 

18 
Đường ống và phụ 

kiện 
 Lô 1 

19 Giá đỡ ống  Lô  1 

20 
Mặt bích và phụ kiện 

cố định 
 Lô 1 
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21 
MCC, tủ phối điện 

MCC 

Q235A 

+ chống gỉ epoxy 
Mục 1 

22 PLC tủ PLC 
Q235A 

+ chống gỉ epoxy 
Mục 1 

23 Tủ biến tần 
Q235A 

+ chống gỉ epoxy 
Mục 1 

24 Tủ điều khiển tiếp đất 
Q235A 

+ chống gỉ epoxy 
Mục 3 

25 
Tủ điều khiển đồng hồ 

điện 
Hệ VV Lô 1 

26 Cáp điện động lực  Hệ VV Lô 1 

27 Điều khiển cáp điện Hệ VV Lô 1 

Khu vực pha hóa chất: sử dụng cấp hóa chất cho modul 1 và modul 2 

Bồn PE chứa axit : 10m3 số lượng 01 cái 

Bơm định lượng 2 cái.( phần quy cách bơm định lượng có thể lấy như bảng 

3.4) 

Bồn PE  chứa PAC : 2m3 số lượng 02 cái 

Bơm định lượng 2 cái. 

Bồn PE chứa PAM: 500l số lượng 02 cái. 

Bơm định lượng 2 cái. 

Bồn PE chứa E2253 : 500l số lượng 02 cái. 

Bơm định lượng 2 cái. 

Bồn PE chứa H2O2: 300l số lượng 01 cái. 

Bơm định lượng 2 cái. 

Bồn PE chứa NaOCl: 300l số lượng 01 cái. 

Bơm định lượng 2 cái. 

 Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải: 

 Lượng hóa chất sử dụng trong 1 tháng phục vụ cho xử lý nước thải là: 
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STT Tên hóa chất 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

Hệ thống công 

suất 

1.500m3/ngày 

đêm 

Hệ thống công 

suất 

1.000m3/ngày 

đêm 

1 Hydrogen peroxide (H2O2) 13 9 

2 Precipitating Agent (PAM) 7 5 

3 Polyaluminum chloride (PAC) 110 70 

4 Sodium Hypochlorite ( NaOCL) 19 12 

5 HCl  0 0 

6 Castripper E2253 17 12 

 

 

Khu vực bể gom và bể điều hòa 

 

 

Khu vực bể sinh học 
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Khu vực bể pha hóa chất 

 

Khu vực máy ép bùn 

Hình 3.9. Hệ thống xử lý nước thải 

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

Khí thải loại này phát sinh do hoạt động của 02 lò hơi công suất mỗi lò 4 

tấn/h, được đốt than được lắp đặt kèm theo hai nhà xưởng. Khối lượng nhiên 

liệu sử dụng là 72 tấn/tháng, lò hơi phát sinh ra bụi than, các khí như CO, 

NOx,CO2, SO2,…  

2.1. Thu gom bụi khí thải: 

Khí thải trước xử lý sẽ được thu gom bằng đường ống D300mm, dài 

2,3m làm bằng thép dẫn về hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

2.2. Xử lý bụi, khí thải lò hơi 

Để xử lý bụi và khí thải từ hoạt động lò hơi, Công ty đã tiến hành lắp đặt 

01 hệ thống xử lý khí thải chung đi kèm 2 lò hơi đang hoạt động. 
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Hình 3.10. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải chứa kiềm 

* Thuyết minh công nghệ:  

Khói và bụi sau khi ra khỏi 02 lò hơi được đưa vào chung 1 hệ thống xử 

lý. Tại đây khử bụi khô dạng chùm Cyclon, lò hơi được bố trí 08 Cyclon 

(Đường kính 0,6m; chiều cao 2,5m), khi khói chuyển động với tốc độ cao và 

theo hướng xoáy tròn vào Cyclon các hạt bụi sẽ bị lực ly tâm tách ra khỏi dòng 

khói và rơi xuống phễu chứa bụi ở bên dưới. Sau khi qua bộ phận khử bụi khô 

khói tiếp tục được đưa vào hệ thống khử bụi ướt dạng bể dập, tại đây các hạt 

bụi mịn còn lại quấn theo khói sẽ bị giữ lại đồng thời các khí thải như SO2, 

CO2,…phản ứng hóa học với Ca(OH)2 tạo chất kết tủa lắng xuống đáy bể. 

Nước trong bể sẽ được định kỳ bổ sung dung dịch Ca(OH)2. Khói sau khi xử lý 

tro bụi và khí độc sẽ được 02 quạt hút khí (Công suất 15.000 m3/h) hút đưa ra 

ngoài theo đường ống khói có đường kính D600mm và cao 22m thải ra ngoài 

môi trường. 

Bụi tại phễu của Cyclon và bùn thải từ bể dập sẽ được Công ty TNHH 

Hoa Mai thu gom xử lý (Hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải công nghiệp).  

Khí thải lò hơi 

Bể dập 

Ống khói 

Bể chứa dung dịch 

sữa vôi 

Thành phần: bụi, CO, CO2, SO2, 

NOx 

Lưu lượng: 2 lò mỗi lò 4 tấn/h. 

MÔI 

TRƯỜNG 

Cyclon dạng chùm 

(8 Cyclon) 
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Đánh giá hiệu quả xử lý: Để đánh giá hiệu quả trong các biện pháp xử lý 

bụi và khí thải mà Chủ dự án đang tiến hành hiện nay, Chủ dự án đã phối hợp 

với Đơn vị tư vấn lấy mẫu đã tiến hành đo đạc, lấy mẫu môi trường không khí, 

mẫu môi trường làm việc và các mẫu khí thải tại khu vực ống khói. Kết quả đo 

đạc, phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm đều đạt Quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, Cột B. 

* Quy trình vận hành:  

(1). Chuẩn bị vận hành: 

- Kiểm tra tủ điện hệ thống điều khiển. 

- Kiểm tra hệ thống quạt gió, hút khí thải, hệ thống xử lý khí thải. 

- Kiểm tra cyclon và các phễu chứa bụi 

(2). Xác định nguy cơ/rủi ro: 

Xác định các nguy cơ như bỏng, quạt hút khí không hoạt động, mất điện lưới 

quốc gia. 

(3). Trang bị bảo hộ lao động: 

Công nhân trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ trước khi  tiến hành quá 

trình tiêu hủy gồm có trang phục, khẩu trang, găng tay, giày, kính che mắt. 

(4). Dụng cụ, thiết bị cần thiết : 

Mặt nạ phòng chống hơi khí độc, máy bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

(5). Quy trình, thao tác vận hành chuẩn: 

 Bật công tác, chạy quạt hút 

 Trong quá trình tiêu hủy thường xuyên theo dõi bảng báo diễn biến hoạt 

động của hệ thống xử lý 

(6). Kết thúc vận hành 

Khi hệ thống lò hơi ngừng hoạt động để bảo trì, sẽ tắt hệ thống 
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Bảng 3.6. Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom xử lý khí 

thải 

STT 
Các hạng 

mục 

Kết 

cấu/ 

Vật 

liệu 

Kích thước 
Số 

lượng 
Chức năng 

1 Cyclon Thép D600, h=2,5m 8 Khử bụi 

2 
Bể thu bụi 

ướt 
Bê tông 15,7m3 1 

Khử bụi và khử CO2, 

SO2, NOx10 

3 Ống khói Thép D600, h=12m 1 
Thoát khí thải sau xử 

lý 

4 Quạt hút 
Nhựa 

FRP 
7.500m3/h 2 Hút khí thải 

5 
Ống phóng 

không 
Thép D600, h=13m 1 

Thoát khí thải sau xử 

lý 

 Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí 

thải: 

- Hóa chất: Ca (OH)2: 5kg/tháng 
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Hình 3.11. Hệ thống xử lý khí thải 

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

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, sẽ ít 

gây tác động tới môi trường khi áp dụng các biện pháp thích hợp. Công ty thu 

gom rác thải trong khuôn viên của mình và đã ký hợp đồng thu gom vận 

chuyển với Công ty TNHH Hoa Mai. 

 Chất thải rắn sinh hoạt của Nhà máy được chứa trong thùng nhựa có nắp 

đậy kín (55 thùng, 20 lít) được bố trí ngay tại nơi phát sinh (nhà ăn), khu vực 

văn phòng và đường nội bộ được nhân viên vệ sinh thu gom. 

 Các thùng rác công cộng, lưu trữ rác được Nhà máy mua từ các cơ sở 

sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. 

 Rác thải sinh hoạt được thu gom về kho chứa có diện tích 25m2 cạnh 

kho chứa chất thải sản xuất thông thường đối diện khu vực lò hơi. Kết cấu kho 

chứa chất thải: Tường xây bằng gạch, chát vữa, vách ngăn được lắp đặt bằng 

các tấm tôn có gân tăng cứng, có cửa khép kín, có khoá. 
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 Tuần suất thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 1 lần/ngày. 

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

sinh hoạt với Công ty TNHH Hoa Mai theo hợp đồng số 01.2022HĐR/PM-

HM ngày 01 tháng 04 năm 2022 (Hợp đồng kèm theo phụ lục báo cáo).  

* Đối với chất thải rắn sản xuất thông thường 

Các loại chất thải rắn sản xuất không nguy hại của Nhà máy được xử lý 

như sau: 

- Công ty bố trí 35 thùng nhựa chứa có nắp đậy dung tích 250 lít. Được 

đặt tại góc mỗi xưởng sản xuất và cách xa nguồn dễ cháy. 

 - Nhân viên vệ sinh hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải từ 

nguồn phát sinh vào thùng chứa rác thải sản xuất thông thường đã được quy 

định ít nhất 01 lần/ngày.  

 - Tại các thùng đầy sẽ được bộ phận vệ sinh vận chuyển đến kho lưu trữ 

có diện tích 52m2 của công ty. Kết cấu kho chứa chất thải: Tường xây bằng 

gạch, chát vữa, vách ngăn được lắp đặt bằng các tấm tôn có gân tăng cứng, có 

cửa khép kín, có khoá. 

 Công ty đã  ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoa Mai thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định (theo hợp đồng số 01.2022HĐR/PM-HM ngày 01 

tháng 04 năm 2022). Tần suất thu gom, vận chuyển và xử lý là 1 tuần/lần. 

Đối với Chất thải từ quá trình xử lý khí thải (Bụi, bùn thải từ quá trình 

xử lý khí thải) Công ty TNHH Padmac Việt Nam đã thuê Công ty TNHH Hoa 

Mai thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Bảng 3.7. Các thông số kỹ thuật cơ bản của kho chứa chất thải sinh hoạt 

và kho chứa chất thải rắn sản xuất 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật 

1 

Kho chứa 

chất thải 

sinh hoạt 

kho 1 

- Diện tích 25 m2 

- Tường xây bằng gạch, có cửa khóa, 

có mái che, nền chống thấm 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật 

2 

Kho chứa 

chất thải rắn 

sản xuất 

kho 1 

- Diện tích 52 m2 

- Tường xây bằng gạch, có cửa khóa, 

có mái che, nền chống thấm 

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

Trong quá trình hoạt động, Công ty có phát sinh chất thải nguy hại. Nguồn 

phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Năm 2015, Công ty được Sở Tài 

nguyên và Môi trường Nam Định cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại mã số QLCTNH: 36.000744.T (kèm theo tại phụ lục).  

Bảng 3.8. Chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Số lượng 

trung 

bình/năm 

(kg) 

Số lượng 

trung 

bình/tháng 

(kg) 

Mã 

CTNH 

1 
Giẻ lau nhiễm thành 

phần nguy hại thải 
Rắn 20 1,66 18 02 01 

2 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 202 16,83 16 01 06 

3 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại bị nhiễm TPNH 
Rắn 291 24,25 18 01 02 

4 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa bị nhiễm TPNH 
Rắn 205 17,08 18 01 03 

5 
Dầu động cơ hộp số bôi 

trơn thải 
Lỏng 110 9,17 17 02 03 

6 
Bùn thải từ quá trình xử 

lý nước thải 
Bùn 571.080 47.590 10 02 03 

(Khối lượng thực tế phát sinh năm 2021 tại Công ty) 
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Các loại CTNH được phân loại riêng biệt và thu gom vào 08 thùng chứa 

dung tích 150 lít có dán nhãn phân biệt theo mã chất thải và chủng loại đúng 

quy định đặt tại kho lưu trữ chất thải nguy hại, bùn thải được đơn vị thu gom 

tiến hành thu ngay tại phòng ép bùn sau khi ép xong. Công ty đã tiến hành xây 

kho lưu giữ chất thải có diện tích 25m2, có tường bao, có mái che và gắn biển 

cảnh báo CTNH.  

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải 

công nghiệp nguy hại với Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình, số 

373/2021/HĐK/HB-PM ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tần suất thu gom là 6 

tháng/lần. (hợp đồng kèm theo phụ lục) 

Công ty cũng đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường công 

nghệ cao Hòa Bình để thu gom bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải 

theo hợp đồng số 100/2021/HĐXL/HB-PM. (hợp đồng kèm theo phụ lục) 

Cơ sở cam kết thực hiện theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 

chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định quản lý chất thải nguy hại. 

Bảng 3.9. Các thông số kỹ thuật của kho chứa chất thải nguy hại 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật 

1 

Kho chứa 

chất thải 

nguy hại 

kho 1 

- Diện tích 25 m2 

- Tường xây bằng gạch, có cửa khóa, 

có mái che, nền chống thấm 
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Hình 3.12. Kho chứa chất thải nguy hại 

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

bảo an toàn vệ sinh lao động: 

a. Để hạn chế tiếng ồn, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

Tiếng ồn và độ rung phát ra chủ yếu từ các hoạt động của máy móc thiết 

bị như máy cắt, máy may, quạt hút, quạt gió hoặc từ các phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Để khống chế các tác động này nhà máy 

áp dụng các biện pháp sau: 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tại những nơi phát sinh cường độ âm lớn đã áp dụng các biện pháp chống 

ồn thích hợp đó là xây tường để bao che, tránh lan truyền ra xung quanh ảnh 

hưởng đến khu vực lân cận. 

Các thiết bị có cường độ âm lớn được trang bị bộ phận giảm âm. Các quạt 

công nghệ đều được trang bị bộ phận chống rung tại vị trí đặt, miệng thổi, 

miệng hút của quạt. 

Trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có 

phát sinh tiếng ồn cao (nút bịt tai,...). 

 Biện pháp giảm thiểu độ rung 



52 

 
 

 

- Đối với các thiết bị tại những dây chuyền có công suất lớn đã lắp đặt đệm 

cao su và lò so chống rung. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Thường xuyên kiểm tra độ mòn 

của các thiết bị và tiến hành bôi trơn định kỳ. 

- Chống rung tại nguồn: Kê cân bằng máy, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay đổi chế độ làm việc. 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu 

giảm chấn, gối đàn hồi, gối đàn hồi cao su,...), sử dụng các vật liệu cá nhân 

chống rung. 

b. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động 

Ngoài các biện pháp chống nguồn gây ô nhiễm, Nhà máy còn áp dụng 

các biện pháp sau để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động nhảm giảm các tác 

nhân gây ô nhiễm tới sức khoẻ của công nhân như: 

+ Xây dựng chương trình kiểm tra và theo dõi sức khoẻ định kỳ cho 

công nhân. 

+ Đảm bảo các yểu tố vi khi hậu và điều kiện lao động theo các tiêu 

chuẩn môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế. 

+ Khống chế các nguồn gây ô nhiễm để tránh các bệnh nghề nghiệp. 

+ Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh an toàn lao động. 

+ Xây dựng đội y tế ngay trong Nhà máy, thường xuyên tuyên truyền, 

giáo dục công nhân lao động thực hiện nghiêm túc các quy định vê an toàn lao 

động và vệ sinh môi trường. 

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

a. Biện pháp phòng ngừa và phòng tránh sự cố cháy nổ 

Tại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ trong phân xưởng đều bố trí các 

phương tiện báo cháy và chữa cháy tại chỗ. Tại các cửa của xưởng sản xuất bố 

trí 01 tủ chữa cháy, hệ thống nước chữa cháy được cung cấp từ hồ nước bằng 1 

bơm công suất lớn. Ngoài ra phân xưởng còn được trang bị nhiều xô, 

thùng...Ngoài hệ thống chữa cháy tại chỗ còn bố trí thêm các bình chữa cháy 

bột, bình chữa cháy CO2 đáp ứng việc chữa cháy các đám cháy nhỏ một cách 
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kịp thời. 

Nhà kho và xưởng sản xuất được lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét đạt 

yêu cầu kỹ thuật. 

Tại các phân xưởng sản xuất đều có bảng nội quy an toàn về phòng cháy 

chữa cháy, bảng hướng dẫn thao tác sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa 

cháy. 

Các khối nhà sẽ được đảm bảo tiêu chuẩn thoát người khi có sự cố hoả 

hoạn xảy ra. Hơn nữa, tất cả các thiết bị sử dụng điện đều sẽ trang bị các bộ 

đóng ngắt điện tự động. Các kho tàng chứa các thiết bị có tính bắt lửa cao, áp 

suất lớn, các chất dễ cháy, nổ sẽ được bố trí hợp lý để bảo quản, đề phòng sự 

cố. 

Nhà máy phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Nam Định lập phương án 

phòng chống cháy nổ, mua các trang thiết bị phòng, chống cháy và huấn luyện 

cho cán bộ, công nhân viên. Nhà máy đã ban hành các qui định về an toàn cháy 

nổ và thường xuyên được phổ biến đến mọi cán bộ công nhân viên. 

Phương án chữa cháy, nổ trong Nhà máy đã được lập và gửi về Cảnh sát 

PCCC tỉnh Nam Định chỉnh sửa và phê duyệt. Nhà máy đã phối hợp chặt chẽ 

với Cảnh sát PCCC trong trường hợp có hoả hoạn, cung cấp sơ đồ mặt bằng 

tổng thể, các vị trí trọng yếu và cách bố trí các phương tiện chống cháy. Nhà 

máy đã thành lập một đội PCCC kiểm nhiệm do Cảnh sát PCCC huấn luyện và 

thường xuyên được luyện tập. 

Bên cạnh đó, Nhà máy có những qui định cụ thể nhằm hạn chế các sự cố 

cháy, nổ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Cán bộ công nhân viên trong công 

tác phòng cháy. Một số điều trong qui định là: 

+ Thực hiện công tác kiểm tra máy móc, thiết bị và hệ thống điện đúng 

kì hạn để phát hiện kịp thời những hỏng hóc của máy móc thiết bị và có những 

phương án sửa chữa. 

+ Đặt các biển báo tại những vị trí có khả năng sinh ra cháy, nổ như khu 

vực có bình khí, cầu dao điện,... 

+ Qui định chặt chẽ về an toàn sử dụng điện trong các phòng làm việc, 

phân xưởng,… 
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Bảng 3.10: Các thiết bị PCCC của Nhà máy 

STT Thiết bị Đơn vị tính Khối lượng 

1 
Trung tâm điều khiển HT báo cháy tự 

động 20 kênh  
Tủ 1 

2 Đầu báo cháy khói quang điện  Chiếc 150 

3 Đầu báo cháy nhiệt độ gia tăng  Chiếc 119 

4 Nút ấn báo cháy khẩn cấp  Chiếc 21 

5 Chuông báo cháy    Chiếc 17 

6 Đèn báo vị trí, báo nguồn AC Chiếc 17 

7 
Hộp đựng tổ hợp chuông, đèn, nút ấn 

báo cháy cùng hộp nối kỹ thuật  
Hộp 17 

8 Đèn exit thoát nạn  Chiếc 28 

9 Đèn chiếu sáng Sự cố Chiếc 67 

10 Đầu phun Sprinkler Cái 290 

11 Van hộp vòi chữa cháy D=50mm cái 40 

12 Van chặn, ĐK van D=100mm cái 4 

13 Van chặn, ĐK van D=150mm cái 6 

14 Máy bơm chữa cháy động cơ điện cái 1 

15 
Máy bơm chữa cháy động cơ 

DIEZEN 
cái 1 

16 
Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy 

động cơ điện 
cái 1 

17 Máy bơm bù Cái 1 

18 Bình tích áp 100L Bình 1 
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19 Téc nớc mồi 300L Téc 1 

20 Van 1 chiều D150 cái 2 

21 Giảm chấn D150 cái 4 

22 Rọ hút D150 cái 2 

23 Van 1 chiều D40 cái 1 

24 Van chặn D40 cái 1 

25 Khớp mềm D40 cái 2 

26 Rọ hút D40 cái 1 

27 Van chặn D34 cái 6 

28 
Hộp đựng vòi chữa cháy trong nhà 

sơn tĩnh điện KT: 500x600x180 
Hộp 38 

29 
Vòi chữa cháy D50 

l=20m(40*20m=800m) 
mét 800 

30 Lăng phun D50/13 cái 40 

31 Bình chữa cháy dạng bột MFZ4  bình 101 

32 Bình khí chữa cháy CO2- MT3 bình 79 

33 Bình chữa cháy xe đẩy MFZT35 bình 5 

34 
Bộ nội quy chữa cháy 4 mảnh (KT: 

500x300) 
bộ 25 

35 Trụ tiếp nước cái 1 

36 Trụ chữa cháy ngoài nhà cái 3 

37 
Hộp phơng tiện cho trụ chữa cháy  + 

họng kép (700*600*180) 
Chiếc 4 

38 
Vòi chữa cháy D65 l=20m (12x20 = 

240m) 
mét 240 
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39 Lăng phun D65/D19 bộ 6 

 

b. Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố thiên tai 

- Nhà máy đã triển khai lập kế hoạch cụ thể, kịp thời phòng chống mưa 

bão trong thời gian hoạt động sản xuất. 

- Tổ chức học tập, phổ biển, nắm chắc nội dung các công việc cần phải 

làm để ứng phó sự cố bão, lốc,... đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong Nhà máy. 

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường để nâng cao nhận thức về 

các biện pháp ứng cứu sự cố. 

- Ban lãnh đạo Nhà máy thường xuyên theo dõi biến động bất thường 

của thời tiết xảy ra trên địa bàn tỉnh như mưa lớn, bão để kịp thời có biện pháp 

ứng cứu để triền khai kế hoạch phòng chống mưa bão. 

Khi nhận được thông báo về bão, các trưởng phòng ban, phân xưởng sẽ 

kịp thời triển khai kế hoạch phòng chống dông bão theo đúng phạm vi, chức 

trách được phân công. 

Nhà máy đã tiến hành lập kế hoạch phòng chống bão và khắc phục hậu 

quả sau cơn bão. 

c. Biện pháp giảm thiểu và ứng phó sự cố lò hơi 

Nhà máy đã triển khai thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đối với lò 

hơi được lắp đặt. Cụ thể như sau: 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lò hơi được quy định 

tại Quyết định số 64/2008/BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lao động lò hơi và bình chịu áp lực. 

+ Chất lượng nước cấp cho lò hơi đảm bảo đúng quy định của người 

thiết kế, chế tạo nhưng không thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an 

toàn hiện hành cho loại lò hơi đó. 

+ Người sử dụng lò hơi, bình chịu áp lực lập sổ theo dõi quản lý lò hơi, 

bình chịu áp lực trong đó bắt buộc có các nội dung quân lý như: Lịch bảo 

dưỡng, tu sửa, kiểm tra vận hành, kiểm định... Tổ chức thực hiện kiểm tra vận 

hành, kiểm định đúng thời hạn. 
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+ Khi sửa chữa các bộ phận bên trong của lò hơi, bình chịu áp lực phải 

tuân thủ các quy định về an toàn điện hạ áp; đèn điện dùng để chiếu sáng có 

điện áp không quá 12V. 

+ Không đưa vào vận hành lò hơi đã quá thời hạn kiểm định. Không cho 

phép sử dụng áp kế chưa được kiểm định hoặc đã quá thời hạn kiểm định; van 

an toàn không bảo đảm, mất niêm phong hoặc chưa được kiểm định hiệu chỉnh 

hoặc đã quá thời hạn kiểm định (đối với các van an toàn của bình chịu áp lực, 

bồn bể, chai làm việc hoặc chứa các chất độc hại, dễ cháy nổ mà không cho 

phép kiểm tra hoạt động của chúng thường xuyên). 

+ Tại nơi đặt lò hơi, bình chịu áp lực có bảng tóm tắt quy trình vận hành 

và xử lý sự cố treo ở vị trí phù hợp sao cho người vận hành dễ nhìn thấy, dễ 

đọc nhưng không làm ảnh hưởng đến việc vận hành. 

Người vận hành lập số nhật ký vận hành cho mỗi lò hơi trong đó người 

vận hành ghi thời gian, số lần xả bẩn; kiểm tra áp kế, van an toàn; tình trạng 

làm việc của lò hơi, những trục trặc trong hoạt động của lò hơi và các thiết bị 

phụ để ca sau quan tâm theo dõi; tình hình giao nhận phương tiện, dụng cụ ký 

xác nhận bản giao.  

d. Sự cố của trạm xử lý nước thải 

 Trong quá trình vận hành để phòng tránh sự cố đối với hệ thống bể phốt 

và thoát nước thải sinh hoạt cần: 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống; 

- Sửa đường cống thoát nước thải ngay khi phát hiện ra sự cố; 

- Tiến hành nạo vét định kỳ hệ thống xử lý; 

- Khi hệ thống trục trặc Nhà máy kiểm tra kịp thời, thuê đơn vị ngoài xử 

lý lượng nước thải khi cần thiết. 

- Nếu xảy ra sự cố: 

+ Ngừng hoạt động sản xuất để sửa chữa, hiệu chỉnh hệ thống xử lý. 

+ Thuê đơn vị có chức năng để xử lý khắc phục tạm thời. 

+ Đền bù thiệt hại môi trường nếu có. 

+ Báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền. 
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e. Sự cố khu vực nhà ăn 

Các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra sẽ gây ra rất nhiều tác 

động bất lợi đến hoạt động của Công ty. Công ty rất quan tâm đến vấn đề an 

toàn vệ sinh thực phẩm. Một số biện pháp phòng chống sự số mất an toàn vệ 

sinh thực phẩm trong quá trình hoạt động của Công ty như sau: 

- Lập nội quy quy định về hoạt động quản lý thực phẩm, chế biến thức 

ăn, nước uống và phổ biến đến từng nhân viên làm việc trong Công ty. 

- Đảm bảo độ sạch trong quá trình chế biến thức ăn. 

- Các loại thực phẩm sử dụng cho chế biến tại Công ty phải đảm bảo 

tươi sống, sạch sẽ. 

- Chỉ sử dụng thực phẩm còn hạn sử dụng. 

- Thực phẩm sử dụng cho chế biến có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có 

chứng nhận của các cơ quan chức năng. 

- Thực phẩm sử dụng trong chế biến đảm bảo không chứa các mầm 

bệnh, độc tố hóa chất bảo vệ thực vật... 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức cán bộ, nhân viên làm việc trong Công 

ty về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm. 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về an 

toàn thực phẩm: Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 

06 năm 2010 và các Nghị định, Thông Tư về an toàn thực phẩm. Đồng thời, 

chịu trách nhiệm nếu sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra. 

 - Có đầy đủ phương án, lực lượng phòng chống cháy nổ. 

f. Sự cố tại các kho chứa nguyên liệu, kho chứa chất thải 

- Kho chứa phải đảm bảo an toàn theo quy định: Không thấm dột, có trang 

bị các phương tiện, thiết bị an toàn, phân chia thành từng khu vực riêng biệt, có 

rãnh thoát nước, tránh hiện tượng ngập úng,… 

 - Kho chứa nguyên liệu, sản phẩm và khu sản xuất được xắp xếp gọn 

gàng, sạch sẽ, thường xuyên lau dọn, thu gom chất thải rắn sinh ra và tập kết 

về nơi quy định. 

g. Sự cố hóa chất 
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Trong quá trình vận chuyển, lưu kho, sử dụng cần đảm bảo nghiêm ngặt 

các yêu cầu sau: 

- Phương tiện vận chuyển hoá chất phải đảm bảo an toàn, có thùng kín. 

- Vận chuyển mỗi hoá chất trên một phương tiện. Đặc biệt lưu ý với các 

loại hoá chất dễ phản ứng với nhau, nếu vận chuyển nhiều hoá chất trên cùng 

một phương tiện thì phải có phương án ngăn cách phù hợp. 

 - Kho chứa phải đảm bảo an toàn theo quy định: Không thấm dột, có 

trang bị các phương tiện, thiết bị an toàn, phân chia thành từng khu vực riêng 

biệt, có rãnh thoát nước, tránh hiện tượng ngập úng,… 

 Xây dựng quy trình vận chuyển, lưu giữ và sử dụng hoá chất cho công 

nhân tuân theo, tuân thủ các biện pháp an toàn do nhà sản xuất quy định trên tờ 

thông tin an toàn sản phẩm (safety data sheet). 

 - Công nhân lao động trực tiếp với hoá chất phải được trang bị kiến 

thức về hoá chất (chemical background). 

 Thông tin an toàn về lưu trữ, sử dụng keo: 

 Do đây là nguyên liệu dễ bắt cháy và gây độc với sức khoẻ con người 

nên cần thiết phải có những giải pháp hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

 Sử dụng: Tránh nguồn nhiệt, tia lửa điện, ngọn lửa. Tránh hít phải hơi 

hay bụi sương của keo. Không nên phụt keo lên ngọn lửa hoặc vật liệu có nhiệt 

độ cao, nếu như bắt buộc phải thực hiện thì phải dự phòng sẵn các phương tiện 

chống và chữa cháy. 

 Lưu trữ: Tại nơi có râm mát, khô ráo, nên có quạt hút thông thoáng 

không khí, tránh xa nguồn nhiệt trên 50oC, chứa trong thùng có thể chịu được 

va đập mạnh (pressurized container), tránh ánh nắng mặt trời, khi mở thùng 

không cưa, cắt,... 

 Lưu ý đối với môi trường: Không xả thải từ keo môi trường khi chưa 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Thiết bị yêu cầu cho công nhân vận hành: Mặt nạ, găng tay, kính bảo 

vệ mặt (mắt và miệng). Trong khi sử dụng nghiêm cấm ăn uống, hút thuốc,… 

 Sự cố tràn hóa chất: Xây dựng kế hoạch quản lý an toàn hóa chất, trang 
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bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật 

về an toàn hóa chất. 

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

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

- Nêu rõ các nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức 

phải thực hiện đánh giá tác động động môi trường: 

+ Công trình bảo vệ môi trường: 

Bảng 3.11: Các công trình bảo vệ môi trường đã được điều chỉnh, thay đổi 

Tên công 

trình 

BVMT 

Phương án đề 

xuất trong Báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Ghi chú 

Hệ thống 

xử lý hơi 

hóa chất 

khu vực 

nấu, nhuộm 

Hệ thống xử lý 

khí thải nấu, 

nhuộm. 

Hệ thống máy nấu, 

nhuộm không làm phát 

sinh khí thải từ quá 

trình hoạt động sản 

xuất nên không có hệ 

thống xử lý khí thải 

nấu, nhuộm. 

Đã được phê duyệt 

theo Giấy xác nhận 

hoàn thành công 

trình bảo vệ môi 

trường số 16/XN-

BQLCKCN do Ban 

quản lý các khu công 

nghiệp cấp ngày 

10/10/2016. 

 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải lò hơi 

Có 2 hệ thống xử 

lý khí thải lò hơi 

Tích hợp 1 hệ thống xử 

lý khí thải lò hơi 

Công trình 

lưu giữ chất 

thải phát 

sinh 

Kho chứa chất 

thải nguy hại: 40 

m2; Kho chứa 

chất thải rắn: 200 

m2. 

Kho chứa chất thải 

nguy hại: 25m2; Kho 

chứa chất thải rắn sản 

xuất:52 m2; Kho chứa 

chất thải sinh hoạt: 

25m2. 

a. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Khi tích hợp thành 1 hệ thống xử lý khí thải sẽ làm giảm chi phí cho 
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Công ty, giảm diện tích đất sử dụng. 

Kết quả phân tích chất lượng khí thải ra môi trường cho thấy chất lượng 

khí thải đạt quy chuẩn xả thải vào không khí theo QCVN 19:2009/BTNMT cột 

B. Do đó phương án thay đổi không làm giảm hiệu quả xử lý khí thải. 

b. Hệ thống xử lý hơi hóa chất khu vực nấu, nhuộm 

Công ty TNHH Padmac Việt Nam đã tiến hành đầu tư hệ thống máy giặt 

nhuộm công nghệ cao nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ thay vì sử dụng hệ thống máy 

móc cồng kềnh như trong Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Khí thải ra ngoài 

môi trường hoàn toàn là hơi nước mà không có chứa các chất ô nhiễm. 

Hơi sẽ đi vào và đun nóng nước tới 70oC, sau đó sẽ thêm hóa chất vào. 

Nước nhuộm sẽ đổ ra Trạm xử lý nước thải và hơi bay ra là hơi nước trước khi 

cho hóa chất. Hơn nữa nước chỉ đun tới 70oC rồi cho hóa chất nên lúc đó ko 

phát sinh hơi hóa chất bay ra. 

c. Công trình lưu giữ chất thải phát sinh 

 Do nhu cầu xả thải thực tế của nhà máy và bằng việc tính toán lại lượng 

phát sinh, công ty đã xây dựng 3 kho chứa chất thải nằm cạnh nhau. Kho chứa 

chất thải nguy hại, kho chứa chất thải rắn sản xuất, kho chứa chất thải sinh hoạt 

có diện tích lần lượt là 25m2, 52m2, 25m2. Xét đến thời điểm hiện tại Công ty 

mới sử dụng 1/3 diện tích thiết kế. Do vậy, khi tăng công suất sản xuất tối đa 

các kho chứa chất thải vẫn hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu xả thải. 

+ Công trình xây dựng: 

 Năm 2019, Công ty TNHH PADMAC Việt Nam bổ sung thêm hạng mục 

xây dựng thêm 1 nhà xưởng với diện tích 2.845,8m2 với mục đích làm kho 

chứa nguyên liệu và sản phẩm và đã được Ban quản lý các KCN tỉnh Nam 

Định cấp giấy phép xây dựng số 65/GPXD ngày 22/3/2019. 

 Năm 2021, Công ty TNHH PADMAC Việt Nam cải tạo công trình, bổ 

sung thêm 1 tầng với diện tích 2.845,8m2 dựa trên nhà xưởng xây dựng bổ 

sung năm 2019 với mục đích làm kho chứa nguyên liệu và sản phẩm và đã 

được Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo 

công trình số 98/GPXD ngày 22/3/2019. 
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- Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Việc thay đổi trên không có ảnh hưởng đến quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

 Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải từ hoạt động của nhà 

máy sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty được đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Bảo Minh). 

Cơ sở cũng đã ký hợp đồng cung cấp Hợp đồng số 

78/2020/HĐNT/BAOMINH-PADMAC giữa Công ty TNHH PADMAC Việt 

Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh về việc thu gom và 

xả nước thải công nghiệp đã qua xử lý. 

 Vì vậy, Công ty không xả nước thải trực tiếp ra ngoài môi trường. 

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

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải lò hơi 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 15.000 m3/h 

- Dòng khí thải:  

Khí thải của từng nguồn phát sinh sau xử lý sẽ được thoát ra theo ống phóng 

phóng không của từng nguồn này. Cụ thể 

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

Khí thải sau xử lý sẽ thoát ra tại 01 ống phóng không của hệ thống xử lý khí 

thải. 

Các thông số cần quan trắc tại mỗi ống phóng không là: Bụi tổng, CO, SO2, 

NOx. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

* Vị trí nơi xả khí thải:  

 - Vị trí xả khí thải: Tại đầu ra tại miệng ống phóng không của hệ thống 

xử lý khí thải; 

  - Toạ độ vị trí xả thải: X: 2251342; Y: 563669 

* Phương thức xả nước thải: cưỡng bức 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn và độ rung phát ra chủ yếu từ các hoạt động của máy móc thiết 

bị như máy cắt, máy may, quạt hút, quạt gió hoặc từ các phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Để khống chế các tác động này nhà máy 

áp dụng các biện pháp sau: 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tại những nơi phát sinh cường độ âm lớn đã áp dụng các biện pháp chống 

ồn thích hợp đó là xây tường để bao che, tránh lan truyền ra xung quanh ảnh 

hưởng đến khu vực lân cận. 

Các thiết bị có cường độ âm lớn được trang bị bộ phận giảm âm. Các quạt 

công nghệ đều được trang bị bộ phận chống rung tại vị trí đặt, miệng thổi, 

miệng hút của quạt. 

Trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có 

phát sinh tiếng ồn cao (nút bịt tai,...). 

 Biện pháp giảm thiểu độ rung 

- Đối với các thiết bị tại những dây chuyền có công suất lớn đã lắp đặt đệm 

cao su và lò so chống rung. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Thường xuyên kiểm tra độ mòn 

của các thiết bị và tiến hành bôi trơn định kỳ. 

- Chống rung tại nguồn: Kê cân bằng máy, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay đổi chế độ làm việc. 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu 

giảm chấn, gối đàn hồi, gối đàn hồi cao su,...), sử dụng các vật liệu cá nhân 

chống rung. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

  

Sau khi Công ty TNHH PADMAC Việt Nam đi vào hoạt động chính 

thức, Công ty đã tiến hành quan trắc nước thải, khí thải định kỳ theo như nội 

dung đã được phê duyệt tại ĐTM cũng hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường. Kết quả quan trắc nước thải và khí thải được tổng hợp 

cụ thể dưới đây. 

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

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải Công ty TNHH Padmac Việt Nam 

T

T 

Thông 

số 

phân 

tích 

Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột A) 

Tiêu chuẩn 

Bảo Minh Q1-

2021 

Q2-

2021 

Q3-

2021 

Q4-

2021 

Q1-

2022 

Q2-

2022 

1  Nhiệt độ - 21,3 28,6 29,2 26,6 24,1 29,3 40 40 

2  pH oC 7,5 7,8 7,89 7,15 8,22 7,94 6 – 9 6 – 9 

3  Độ màu mg/l 12,37 30 28 <6 <6 <6 50 40,5 

4  Clorua mg/l 354,86 383 305 <15 269 368 500 405 

5  Clo dư mg/l KPH <0,2 <0,2 <0,2 < 0,2 <0,6 1 0,81 

6  
BOD5 

(20oC) 
mg/l 18,52 9 13 8 13 7 30 24,3 

7  COD mg/l 50,18 15 22 14 18 12 75 60,75 

8  TSS mg/l 18 19 16 <15 < 15 16 50 40,5 

9  N-NH4
+ mg/l 0,109 0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 1,17 5 4,05 

10  Tổng N  mg/l 15,35 2,9 2,1 0,8 2,5 4,5 20 16,2 

11  

Tổng P 

(tính 

theo P) 

mg/l 3,37 0,018 <0,015 <0,015 0,12 0,4 4 3,24 

12  F- mg/l 0,45 KPH <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 5 4,05 

13  Sulfua mg/l KPH KPH <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,2 0,162 

14  Fe mg/l KPH 0,21 <0,18 <0,18 <0,18 0,61 1 0,81 

15  Mn mg/l KPH 0,025 <0,03 <0,03 0,07 0,05 0,5 0,45 

16  Cu mg/l KPH KPH <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 2 1,62 

17  Zn mg/l KPH KPH <0,15 <0,15 <0,15 0,53 3 1,22 

18  Ni mg/l KPH KPH <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,2 0,08 

19  Cr (III) mg/l KPH KPH <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 0,2 0,081 
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T

T 

Thông 

số 

phân 

tích 

Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột A) 

Tiêu chuẩn 

Bảo Minh Q1-

2021 

Q2-

2021 

Q3-

2021 

Q4-

2021 

Q1-

2022 

Q2-

2022 

20  Cr (VI) mg/l KPH KPH <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,05 0,02 

21  Hg mg/l KPH KPH 
<0,000

9 

<0,000

9 

<0,000

9 

<0,000

9 
0,005 0,002 

22  As mg/l KPH KPH 
<0,001

8 

<0,001

8 

<0,001

8 

<0,001

8 
0,05 0,02 

23  Pb mg/l KPH KPH <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,1 0,04 

24  Cd mg/l KPH KPH <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,05 0,04 

25  
Tổng 

CN- 
mg/l KPH KPH <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,07 0,029 

26  Phenol mg/l KPH KPH <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,1 0,081 

27  
Chất 

HĐBM 
mg/l KPH 1,08 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 - 4,05 

28  
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 1,2 0,9 <0,3 <0,3 <0,3 0,8 5 4,05 

29  

Hóa 

chất 

BVTV 

: P hữu 

cơ** 

Bq/L KPH <0,04 <0,04 <0,003 <0,003 <0,003 300 - 

30  

Hóa 

chất 

BVTV 

: Clo 

hữu cơ* 

Bq/L KPH <0,05 <0,05 <0,04 < 0,1 <0,04 50 - 

31  
Tổng 

PCB* 

MPN/100m

L 
KPH 

<0,000

2 

<0,000

2 
<0,1 < 0,04 <0,1 3 2 

32  

Tổng 

hoạt độ 

phóng 

xạ α 

mg/l <0,02 <0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,01 0,1 - 

33  

Tổng 

hoạt độ 

phóng 

xạ β 

mg/l <0,23 <0,03 <0,09 <0,09 <0,09 <0,03 1 - 

34  
Colifor

m 
mg/l 40 210 240 190 260 340 3000 3000 

Ghi chú:  

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

công nghiệp; 

- Tiêu chuẩn Bảo Minh – Tiêu chuẩn nước thải đầu ra áp dụng tại Khu 

công nghiệp Bảo Minh; 

Nhận xét: 
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Kết quả phân tích nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Padmac Việt 

Nam cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn theo cột A – QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và 

Tiêu chuẩn Bảo Minh – Tiêu chuẩn nước thải đầu ra áp dụng tại Khu công 

nghiệp Bảo Minh. 

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

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc khí thải 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT Cột B Q1-

2021 

Q2-

2021 

Q3-

2021 

Q4- 

2021 

Q1-

2022 

Q2-

2022 

1  
Lưu 

lượng 
m3/h 8.500 16.950 16.474 15.980 15.130 15.895 - 

2  

Bụi 

tổng 

số 

mg/Nm3 74,7 142 131 118 107 115 200 

3  CO mg/Nm3 345,4 607 576 507 486 501 1000 

4  SO2 mg/Nm3 78,6 211 194 163 141 169 500 

5  

NOx 

(tính 

theo 

NO2) 

mg/Nm3 167,1 197 179 154 139 148 850 

Ghi chú:  

QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: 

Kết quả trên cho thấy các thông số quan trắc tại các vị trí đều nằm trong 

ngưỡng cho phép tại quy chuẩn hiện hành. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

 Cơ sở đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp 

giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 16/XN-

BQLCKCN ngày 10/10/2016 đối với hạng mục công trình xử lý khí thải, hạng 

mục kho chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại, hạng mục công trình xử lý nước 

thải modul 1 công suất 1.500m3/ngày đêm.  

 Vì vậy, phạm vi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trong 

báo cáo này chỉ tập trung vào modul số 2 công suất 1.000m3/ngày đêm của hệ 

thống xử lý nước thải. 
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Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự 

kiến 

1 Hệ thống xử lý nước thải modul 2 

1.1 

Thực hiện lấy mẫu vận hành thử nghiệm của công 

trình xử lý nước thải modul 2 bằng cách tiến hành 

quan trắc lấy mẫu đầu ra của hệ thống xử lý nước 

thải cụ thể như sau: 

+ Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần. 

+ Số lần quan trắc: 3 lần. 

21/11/2022 23/11/2022 
2500 

m3/ng.đêm 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Giai 

đoạn 
Thời gian 

Loại 

mẫu 

Số lượng 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu Ghi chú 

 

Lần 

1:21/11/2022 

Lần 

2:22/11/2022 

Lần 

3:23/11/2022 

Mẫu 

nước 

thải 

đầu ra 

1 

Tại điểm ống 

dẫn nước đầu ra 

bể điều hòa 

Nhiệt độ, pH, độ màu, 

BOD5, COD, TSS, tổng 

N, Dầu mỡ khoáng, 

Crom VI, Crom III, Sắt, 

Đồng, Clo dư, Tổng P 
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Phương pháp quan trắc để đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm 

đề xuất: 

STT Chỉ tiêu Phương pháp Ghi chú 

1 Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 Đo tại hiện 

trường 2 pH TCVN 6492:2011 

3 Độ màu TCVN 6185:2015 

Lấy mẫu, phân 

tích tại phòng 

thí nghiệm 

4 BOD5 SMEWW 5210D:2017 

5 COD SMEWW 5220.C:2017 

6 TSS TCVN 6625:2000 

7 Tổng N SMEWW 4500-N.C:2017 

8 Dầu mỡ khoáng SMEWW 5220.B&F:2017 

9 Crom VI TCVN 6658:2000 

10 Crom III TCVN 6658:2000 

11 Sắt SMEWW 3111:2017 

12 Đồng SMEWW 3111:2017 

13 Clo dư TCVN 6225-3:2011 

14 Tổng P TCVN 6202:2018 
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Đơn vị thực hiện quan trắc nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm 

xử lý nước thải yêu cầu là đơn vị có đủ năng lực điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường. Công ty xin đề xuất lựa chọn: Trung tâm Môi trường và 

Sản xuất sạch là đơn vị thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường. Thông tin đơn 

vị  quan trắc môi trường dự kiến: 

- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch - Cục kỹ thuật An 

toàn và Môi trường công nghiệp. 

- Đại diện: Cao Duy Bảo   Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

- Điện thoại: 024. 22155182    Fax: 024. 39369134 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: Số 

hiệu VIMCERTS 072, theo Quyết định số 573/QĐ-BTNMT ngày 02/04/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường. 

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

2.1. Giám sát nước thải  

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải sản xuất, trước 

khi vào hệ thống chung của KCN 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, pH, độ màu, BOD5, COD, TSS, tổng N, Dầu mỡ 

khoáng, Crom VI, Crom III, Sắt, Đồng, Clo dư, Tổng P 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần.  

- Quy chuẩn so sánh: cột A của QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp 

2.2. Giám sát khí thải  

- Vị trí lấy mẫu: 01vị trí trên miệng ống phóng không của hệ thống xử lý khí thải  

- Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, SO2, NOx 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần.  

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

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B).  
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2.4. Giám sát chất thải rắn thông thường và CTNH  

- Thống kê khối lượng CTR phát sinh, bao gồm: CTR sinh hoạt thông thường;  

CTR có thể tái chế, tái sử dụng; Chất thải nguy hại 

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/1 lần.  

- Các chỉ tiêu giám sát: khối lượng, thành phần và biện pháp phân loại, thu gom, 

lưu giữ, xử lý, giảm thiểu.  

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

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm sẽ căn cứ dựa trên đơn giá trên 

thị trường. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

  

Trong thời gian từ 2021 đến 2022, Công ty TNHH PADMAC Việt Nam đã 

làm việc với Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nam Định về công tác bảo 

vệ môi trường. Theo Biên bản làm việc ngày 07/7/2021 và  Biên bản làm việc ngày 

28/6/2022 giữa Công ty TNHH PADMAC Việt Nam và Phòng cảnh sát môi 

trường – Công an tỉnh Nam Định, các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi 

trường đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Chủ dự án cam kết các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường là hoàn toàn chính xác. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện đúng chương trình quản lý và giám sát môi 

trường  giai đoạn vận hành . Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công 

tác lấy mẫu giám sát và lưu trữ số liệu làm cơ sở cho công tác đánh giá diễn biến 

môi trường, nhằm mục đích kịp thời điều chỉnh các biện pháp giảm thiểu, khắc 

phục và phòng tránh một cách hiệu quả nhất. 

- Chủ dự án cam kết trong quá trình hoạt động của dự án, nếu vi phạm các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì 

Chủ dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Chủ dự án cam kết việc xây dựng và vận hành các hạng mục của dự án 

tuân theo các quy định và tiêu chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành, bao gồm: 

+ Độ ồn – Độ rung: 

Độ ồn sinh ra trong quá trình thi công và hoạt động của dự án đạt tiêu chuẩn 

về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại 

khu vực thông thường. 

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công và hoạt động của dự án phải đạt tiêu 

chuẩn về rung động QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

rung tại khu vực thông thường. 

+ Chất thải rắn: 

Chất thải rắn thông thường, CTNH được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm 

bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

+Nước thải 

http://www.sotnmt.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwMDCw9zA0-TUD-TMG_3ID8LU_2CbEdFAEVDKDc!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sotnmt/sotnmt/ttsk/mt/mt+11515
http://www.sotnmt.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwMDCw9zA0-TUD-TMG_3ID8LU_2CbEdFAEVDKDc!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sotnmt/sotnmt/ttsk/mt/mt+11515
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+ Khí thải  

3.2. Các cam kết khác 

Chủ dự án cam kết thực hiện đúng chương trình quản lý và giám sát môi 

trường trong giấy phép môi trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 

công tác lấy mẫu giám sát và lưu trữ số liệu làm cơ sở cho công tác đánh giá diễn 

biến môi trường, nhằm mục đích kịp thời điều chỉnh các biện pháp giảm thiểu, 

khắc phục và phòng tránh một cách hiệu quả nhất. 

Chủ dự án cam kết trong quá trình hoạt động của dự án, nếu vi phạm công 

ước quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi 

trường thì Chủ dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

PHỤ LỤC 1 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 071 043 000 157 do UBND tỉnh Nam Định 

cấp ngày 25/7/2014; 

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 51/QĐ-

BQLCKCN ngày 03/7/2015; 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 16/XN-BQLCKCN 

ngày 10/10/2016; 

- Giấy phép xây dựng số 10/GPXD-BQLCKCN do Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Nam Định cấp ngày 10/12/2014; 

- Giấy phép xây dựng số 65/GPXD do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam 

Định cấp ngày 22/03/2019; 

- Giấy phép xây dựng số 98/GPSC do Bản quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam 

Định cấp ngày 26/5/2021; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 80/TDPCCC-PC86 

ngày 21/10/2014 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với trạm xử lý nước thải, 

ngày 20/01/2016; 

- Hợp đồng số DHVN-PAD-2017-01 ngày 20/7/2017 về việc lắp đặt cơ điện trạm 

xử lý nước thải giai đoạn 2 ; 

- Biên bản số 01/BBNTĐVSD ngày 09/7/2018 về vệc nghiệm thu công trình, thiết 

bị sau hoàn công đối với công trình lắp đặt cơ điện trạm xử lý nước thải giai đoạn 

2; 

- Hợp đồng số 178/2020/HĐNT/BAOMINH-PADMAC giữa Công ty TNHH 

PADMAC Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh về việc 

thu gom và xả nước thải công nghiệp đã qua xử lý; 
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- Biên bản ngày 06/12/2017 về việc rà soát kiểm tra vị trí các điểm đấu nối nước 

mặt, nước thải vào hệ thống thoát nước chung Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định giữa Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh với 

Công ty TNHH PADMAC Việt Nam  

- Biên bản nghiệm thu sơ bộ thiết bị, vật tư đối với lò hơi và hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi; 

- Biên bản số: 171115/NTCV ngày 17/11/2015 về nghiệm thu công trình kho rác. 

- Hợp đồng số 01.2022HĐR/PM-HM ngày 01/4/2022 về việc thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp thông thường; 

- Hợp đồng số 373/2021/HĐK/HB-PM ngày 31/12/2021 về việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải nguy hại; 

- Hợp đồng số 100/2021/HĐXL-HB-PM ngày 02/8/2021 và phụ lục hợp đồng số 

01 về việc thu gom, vận chuyển bùn thải từ quá trình xử lý nước thải; 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 36.000744.T do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 03/12/2015; 

- 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; 

- Văn bản thanh kiểm tra của cơ quan có chức năng; 

- Kết quả quan trắc nước thải, khí thải định kỳ; 
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PHỤ LỤC 2 

- Bản vẽ tổng mặt bằng dự án; 

- Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước thải; 

- Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước mặt; 

- Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải; 

- Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải; 

- Bản vẽ kho chất thải rắn 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

 

 

 

 






