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CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ:  

- Tên chủ cơ sở:  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH THUẬN – NHÀ BÈ – XÍ 

NGHIỆP MAY TUY PHONG 

- Địa chỉ văn phòng: Cụm CN Bắc Tuy Phong, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

- Ngƣời đại diện: Phạm Văn Khƣơng                   Chức vụ: Giám Đốc xí 

nghiệp 

- Điện thoại: (062) 3950 375;                Fax: (062) 3950 374    

- Giấy chứng nhận đầu tƣ/đăng ký kinh doanh số: 48121000004 chứng nhận lần 

đầu ngày 18/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 11/01/2013 do Ủy ban nhân 

dân Huyện Tuy Phong cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần May Bình 

Thuận – Nhà Bè – Xí nghiệp May Tuy Phong số 3400408913-001 đăng ký lần đầu 

ngày 31/01/2013 do Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Bình Thuận cấp. 

2. Tên dự án đầu tƣ:  

- Tên cơ sở:  

XÍ NGHIỆP MAY TUY PHONG, CÔNG SUẤT  10.000.000 SẢN PHẨM/NĂM 

- Địa điểm cơ sở: Cụm CN Bắc Tuy Phong, Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện 

Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận. Tọa độ của dự án đƣợc thể hiện trong các điểm mốc 

dƣới đây: 

Bảng 1. 1. Tọa độ ranh giới khu đất của nhà máy 

 

Tọa độ mốc 

Tọa độ (hệ VN 2000) 

X (m) Y (m) 

Mốc 1 0562105 1011782 

Mốc 2 0512018 0910751 

Mốc 3 0547958 0910987 

Mốc 4 0565987 0608235 

Nguồn: Chi nhánh Công Ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè – Xí Nghiệp May Tuy Phong 

Vị trí dự án có các mặt tiếp giáp nhƣ sau: 
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  Phía Đông giáp: Giáp đƣờng quốc 1A 

  Phía Tây giáp: Giáp khu dân cƣ, rẫy bầu bóng 

  Phía Nam giáp: Giáp khu dân cƣ, Phong điện (Evn) 

  Phía Bắc giáp: Giáp khu dân cƣ xóm 4, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc. 

- Quyết định phê duyệt bản cam kết bảo vệ môi trƣờng số 125/TB-UBND ngày 

28/10/2011. 

- Văn bản chấp thuận điều chỉnh một số thông tin hồ sơ môi trƣờng số 

678/UBND-KT ngày 03/05/2013. 

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

công): Dự án Xí nghiệp May Tuy Phong, công suất 13.870.000 sản phẩm/năm tại 

Cụm CN Bắc Tuy Phong, Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình 

Thuận có vốn đầu tƣ là 100.000.000.000 đồng, thuộc dự án đầu tƣ nhóm B. 

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

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ:  

Xí nghiệp là đơn vị sản xuất hàng may mặc theo đơn đặt hàng của khách hàng, 

tùy vào lƣợng đặt hàng mà công suất sản phẩm trung bình của Xí nghiệp nhƣ sau: 

Bảng 1. 2. Công suất hoạt động của Xí nghiệp 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất  

1 Quần áo sản phẩm/năm 10.000.000 

 TỔNG sản phẩm/năm 10.000.000 

Nguồn: Chi nhánh Công Ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè – Xí Nghiệp May Tuy Phong 

Bảng 1. 3. Các hạng mục Công trình tại Xí nghiệp 

STT HẠNG MỤC ĐVT DIỆN TÍCH  

1 Xƣởng sản xuất m
2
 9.243 

2 Nhà kho m
2
 3.081 

3 Văn phòng+Nhà nghỉ m
2
 224 

4 Căn tin m
2
 1.056 

5 Nhà bảo vệ m
2
 16 

6 Bãi tập kết nguyên liệu m
2
 3.081 

7 Nhà để xe m
2
 1.584 

8 
Khu lƣu chứa chất thải rắn thông 

thƣờng và chất thải nguy hại 
m

2
 32 

9 Khu xử lý nƣớc thải, khí thải m
2
 100 

10 Đƣờng nội bộ m
2
 10.378 
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11 Cây xanh m
2
 1.205 

Nguồn: Chi nhánh Công Ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè – Xí Nghiệp May Tuy Phong  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tƣ:  

Xí nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc theo đơn đặt hàng của khách hàng. 

Quy trình thực hiện nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Sơ đồ quy trình công nghệ may 

Thuyết minh quy trình công nghệ may  

1. Nguyên vật liệu 

Nguyên phụ liệu nhƣ vải các loại, chỉ, nút, dây kéo, nhãn,... phần lớn nhập từ 

nƣớc Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu đƣợc vận chuyển về Công ty 

sau đó tập kết và lƣu trữ trong kho. 

NGUYÊN PHỤ LIỆU 

 

TẠO MẪU 

 

SƠ ĐỒ 

 

CẮT 

 

MAY 

 

KCS 

 

ĐÓNG GÓI 

 

KCS THÀNH PHẨM 

 

XUẤT KHẨU 

 

Bụi, tiếng ồn, khí 

thải 

Bụi, tiếng ồn, 

CTR 

Bụi, tiếng ồn, 

CTR, rung. 

Bụi, tiếng ồn, khí 

thải 
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2. Tạo mẫu. 

Việc tạo mẫu thông qua bộ phận thiết kế của Công ty, quá trình tạo mẫy đƣợc 

thực hiện trên máy tính và đƣợc thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. 

3. Sơ đồ. 

Sau khi tạo mẫu, bộ phận tạo mẫu in ra thành sơ đồ mẫu và chuyển xuống bộ 

phận cắt để thực hiện đúng nhƣ tạo mẫu đã thiết kế. 

4. Cắt và may. 

Bộ phận cắt vải theo đúng thiết kế của tạo mẫu và vải đƣợc cắt thành từng mãnh 

sau đó chuyển xuống cho bộ phận may. 

5. KCS và đóng gói. 

Sau khi may xong sản phẩm, tiếp tục chuyển qua bộ phận kiểm tra chất lƣợng 

cuối cùng mới đƣợc xuất khẩu. Sản phẩm sau khi đạt tiêu chuẩn đƣợc xuất khẩu theo 

đơn đặt hàng của khách hàng. Thông thƣờng sản phẩm xuất khẩu ở Nhật Bản, các 

nƣớc EU, Mỹ. Sản phẩm của dự án chủ yếu là quần áo Jacket và áo sơ mi. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ:   

Sản phẩm của Xí nghiệp May Tuy Phong là các sản phẩm quần áo may mặc theo 

đơn đặt hàng của khách hàng. 

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

nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ:  

 Nhu cầu sử dụng máy móc 

Hệ thống máy móc thiết bị phục vụ các hoạt động sản xuất của Xí nghiệp đa số 

đƣợc nhập từ nƣớc ngoài và trong nƣớc, những máy móc thiết bị này rất hiện đại. Tình 

trạng máy móc thiết bị khi đƣa vào sản xuất là máy mới 100%  bao gồm các thiết bị 

sau: 

Bảng 1. 4. Danh sách thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất 

STT 
TÊN MÁY MÓC, 

THIẾT BỊ 

NƠI SẢN 

XUẤT 
SỐ LƢỢNG 

TÌNH TRẠNG 

HOẠT ĐỘNG 

1 Chuyền may  40  

2 Máy ép keo Đài Loan 01  Bình thƣờng 

3 
Máy ép nhiệt Đài Loan 12 Bình thƣờng 

 

4 Máy nén khí Đài loan 01 Bình thƣờng 

5 Máy cắt vải Việt nam 15 Bình thƣờng 

6 Máy cắt vòng Việt Nam  06 Bình thƣờng 
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7 Máy đo kiểm vải Việt nam 06 Bình thƣờng 

8 Máy hút chỉ Nhật  02 Bình thƣờng 

9 Bàn ủi thành phẩm Nhật 36 Bình thƣờng 

10 Nồi hơi 1.500kg hơi/h Đài Loan 01 Bình thƣờng 

11 Bàn ủi toàn hơi Đài Loan 30 Bình thƣờng 

12 Xe ô tô Việt Nam 01 Bình thƣờng 

13 Trạm biến áp Việt Nam 01(1000KVA) Bình thƣờng 

Nguồn: Chi nhánh Công Ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè – Xí Nghiệp May Tuy Phong 

 Nhu cầu nguyên liệu sản xuất 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Xí nghiệp đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 5. Nhu cầu nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 

Nguồn: Chi nhánh Công Ty Cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè – XN May Tuy Phong 

 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: 

Hiện nay Xí nghiệp có lò đốt nồi hơi để phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại các 

Xƣởng. Vì mục tiêu thân thiện và hạn chế ô nhiễm môi trƣờng cũng nhƣ để đảm bảo 

sức khỏe cho ngƣời lao động nên Xí nghiệp đã chọn củi làm nhiên đốt thay vì một số 

nhiên liệu khác ít thân thiện với môi trƣờng nhƣ dầu DO, ga. Và để thực hiện đƣợc 

mục tiêu đó thì Xí nghiệp đã trang bị hệ thống lò đốt mới với sự thiết kế tỉ mĩ về chiều 

cao cột khói, sự đốt cháy hoàn toàn cũng nhƣ sự hoàn lƣu của khói để lƣợng khói thải 

ra môi trƣờng là thấp nhất và phù hợp với QCVN 19/2009/BTNMT về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

STT NHIÊN LIỆU LƢỢNG SỬ DỤNG SỬ DỤNG CHO MỤC 

STT NGUYÊN LIỆU 
CÔNG ĐOẠN 

SỬ DỤNG 

LƢỢNG SỬ DỤNG 

(Đơn vị/ năm) 

1 Vải Sản xuất  120.000 mét 

2 Chỉ may May sản phẩm 9.600 cuộn 

3 Nút Phụ liệu sản phẩm 30.000 cái 

4 Dây kéo Phụ liệu sản phẩm 18.000 cái 

5 Nhãn Phụ liệu sản phẩm 96.000 cái 

6 Keo Phụ liệu sản phẩm 24.000 mét 

7 Bao bì giấy, thùng carton Bao bì sản phẩm 2.400 kg 
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(Đơn vị/năm) ĐÍCH 

1 Dầu DO 100 lít Máy bơm nƣớc PCCC 

2 Điện tiêu thụ 1.249.000 kwh Sản xuất 

3 Củi 3.093 m
3 

Lò đốt Nồi hơi 

4 Gas 4.000 kg Phụ vụ nấu ăn 

Nguồn: Chi nhánh Công Ty Cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè – XN May Tuy Phong 

Nguồn sử dụng nhiên liệu của Xí nghiệp là dầu DO, xăng đƣợc Xí nghiệp dùng 

dự phòng cho việc chạy máy bơm chữa cháy. Ngoài ra Xí nghiệp không sử dụng máy 

phát điện và xe đẩy cũng dùng là xe đẩy tay và sử dụng thang máy để nâng đồ và di 

chuyển đồ đạc sang các tầng, vì vậy lƣợng nhiêu liệu sử dụng tƣơng đối ít, vào khoảng 

20 lít/tháng. Dầu và xăng đƣợc mua từ các cửa hàng, trạm xăng, nhà cung ứng tại địa 

phƣơng. Xí nghiệp không lƣu trữ dầu trong xƣởng mà ra ngoài mua về khi cần sử 

dụng. 

 Nhu cầu điện: 

Nhu cầu về điện của Xí nghiệp May Tuy Phong đƣợc trình bày theo bảng sau: 

Bảng 1. 7. Nhu cầu Sử dụng điện tại Xí nghiệp 

STT Thời gian 
Khối lƣợng 

KWh 

1 
Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2022 từ 

ngày 26/07/2022 đến ngày 10/08/2022  
65194 

2 
Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 8 năm 2022 từ 

ngày 11/08/2022 đến ngày 25/08/2022  
49192 

Nguồn: Hóa đơn tiền điện, Chi nhánh Công Ty Cổ phần may Bình Thuận – Nhà 

Bè – XN May Tuy Phong 

Điện cấp cho Xí nghiệp đƣợc dẫn từ nguồn điện lƣới quốc gia do Công ty Điện lực 

Bình Thuận – Điện lực Tuy Phong cấp. 

 Nhu cầu nƣớc: 

Nhu cầu cấp nƣớc hàng ngày của Xí nghiệp phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nƣớc tại Xí nghiệp 

STT Thời gian 
Khối lƣợng 

m
3
/Tháng m

3
/Ngày 

1 
Tháng 08 năm 2022 (từ ngày 

10/07 đến ngày 10/08) 
2162 72 

Nguồn: Hóa đơn tiền nước, Chi nhánh Công Ty Cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè – 

XN May Tuy Phong 

Nguồn nƣớc phục vụ cho Xí nghiệp là nguồn nƣớc do Công trình Công Cộng 
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huyện Tuy Phong cung cấp. 

 Nhu cầu lao động 

Tổng nhu cầu sử dụng lao động trong hoạt động sản xuất của Xí nghiệp hiện nay 

vào khoảng khoảng 2.200 ngƣời. Trong đó, lao động gián tiếp 2.100 ngƣời, trực tiếp 

160 ngƣời. 

Thời gian làm việc của ngƣời lao động là 8h/ngày và hiện nay làm việc một ca 

trong ngày, ngƣời lao động làm việc tại Xí nghiệp sẽ đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ 

chính sách về tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội và luật an toàn lao động theo quy định của 

pháp luật. 

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

Không có 

CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng (nếu có): 

Hiện nay, UBND tỉnh chƣa có quy hoạch về bảo vệ môi trƣờng. 

Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Thuận – Nhà Bè – Xí nghiệp May Tuy 

Phong đã đƣợc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cấp giấy chứng nhận đầu tƣ số 

48121000004 chứng nhận lần đầu ngày 18/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 

11/01/2013 và đƣợc Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận  

đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần May Bình Thuận – Nhà Bè – Xí nghiệp 

May Tuy Phong số 3400408913-001 đăng ký lần đầu ngày 31/01/2013. 

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và gia công các mặc hàng may mặc xuất khẩu. 

Công ty đƣợc thành lập từ ngày 02/05/2002 đến nay. Công ty chính thức hoạt 

động ở Cụm CN Bắc Tuy Phong, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận vào tháng 05/2002. Công ty đã đƣợc cấp giấy cam kết bảo vệ môi trƣờng 

số 125/TB-UBND ngày 28/10/2011.  

Đến năm 2013, Công ty có thay đổi một số thông tin hồ sơ môi trƣờng, và đƣợc 

sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tại văn bản số 678/UBND-KT 

ngày 03/05/2013. 

Ghi nhận về quy mô, công suất hoạt động của Xí nghiệp May Tuy Phong, tại xã 

Phú Lạc từ trƣớc đến nay (theo báo cáo hoạt động sản xuất hàng năm của Chi nhánh 

Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè) nhƣ sau:  

- Giai đoạn trƣớc năm 2013: Bình quân 661.440 sản phẩm/năm (thời điểm Chi 

nhánh Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè, Xi nghiệp May Tuy Phong nhận 

lại dự án của Chi nhánh Công ty Cổ phần May Phƣơng Đông).  

- Giải đoạn 2013 đến năm 2014: Bình quân 5.976.000 sản phẩm/năm.  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Xí nghiệp May Tuy Phong, công suất 

10.000.000 sản phẩm/năm” 

Chi nhánh Công ty CP May Bình Thuận-Nhà Bè-Xí nghiệp May Tuy Phong                      13 
 

- Giai đoạn năm 2015 đến năm 2017: Bình quân 8.377.000 sản phẩm/năm.  

- Giai đoạn năm 2018: Bình quân 6.303.000 sản phẩm/năm.  

- Quy mô công suất thiết kế hiện tại tối đa 10.000.000 sản phẩm/năm 

Hiện tại, Xí nghiệp đang hoạt động với công suất ổn định là 10.000.000 sản 

phẩm/năm. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng (nếu 

có): 

 Về môi trƣờng không khí: Dự án có trang bị 01 hệ thống xử lý khí thải để xử 

lý khí thải phát sinh ra từ quá trình hoạt động của lò hơi. Khí thải sau khi qua hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi tại dự án sẽ đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B, kp = 1, kv = 1 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ, do đó không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí. 

 Về môi trƣờng đất: dự án không xả thải chất thải rắn, chất thải nguy hại, nƣớc 

thải trực tiếp ra môi trƣờng đất, không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trƣờng đất.  

 Về môi trƣờng nƣớc: Toàn bộ nƣớc thải phát sinh tại dự án sau khi đƣợc thu 

gom và đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải của Xí nghiệp đảm bảo xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt sẽ đấu nối về 

hệ thống cống thoát nƣớc chung của Thị trấn Liên Hƣơng, do đó không có các hoạt 

động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

Nhƣ vậy, nhìn chung dự án đặt tại vị trí này là phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trƣờng.
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải (nếu có): 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng khu vực Xí nghiệp, nƣớc mƣa chảy 

tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nƣớc và các 

loại chất thải khác. Thành phần chủ yếu của nƣớc mƣa chảy tràn là cặn, chất dinh 

dƣỡng... và rác thải cuốn trôi trên khu vực dự án. 

Thông thƣờng thì nƣớc mƣa khá sạch, hàm lƣợng các chất trong nƣớc mƣa đƣợc 

ƣớc tính nhƣ sau: 

– Tổng Nitơ    : 0,5 – 1,5 mg/l 

– Phospho    : 0,004 – 0,03 mg/l 

– Nhu cầu oxy hố học (COD) : 10-20 mg/l 

– Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) : 10-20 mg/l 

Nƣớc mƣa chảy tràn của Xí nghiệp đã có hệ thống thoát nƣớc mƣa hoàn chỉnh. 

Hệ thống nƣớc mƣa đƣợc tách rời hoàn toàn với hệ thống thu gom nƣớc thải và đƣợc 

đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc mƣa chung của thị trấn Liên Hƣơng. 

Nƣớc mƣa phát sinh trên mái và khu vực khuôn viên Nhà máy đƣợc thu gom 

bằng hệ thống đƣờng ống thoát nƣớc mƣa chạy xung quanh xƣởng, các công trình phụ 

bằng đƣờng ống nhựa PVC D114 qua các hố ga sau khi qua song chắn rác sẽ giữ lại 

các loại rác có kích thƣớc lớn, sau đó sẽ đƣợc thoát vào hố ga của hệ thống cống thoát 

nƣớc mƣa chung của thị trấn Liên Hƣơng. 

Sơ đồ thoát nƣớc mƣa tại Xí nghiệp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thoát nƣớc mƣa 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Ống dẫn, mƣơng dẫn 

Hố ga 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa của CCN 
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1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

1.2.1. Công trình thu gom và thoát nƣớc thải 

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy có phát sinh nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc 

thải nhà ăn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ khối phƣơng án XLNT của Nhà máy 

Đối với nước thải sinh hoạt và nước thải nhà bếp 

 Nƣớc thải sinh hoạt gồm nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh và nƣớc 

thải nhà ăn. Nƣớc thải từ nhà vệ sinh, đƣợc chảy về hầm tự hoại 3 ngăn sau đó chảy về 

hầm lắng + lọc mở rộng trƣớc khi chảy vào hệ thống xử lý nƣớc thải của Xí nghiệp. 

Nƣớc thải từ nhà bếp chảy vào hệ thống xử lý nƣớc thải của Xí nghiệp xử lý đạt quy 

chuẩn trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cống thu 

gom chung 

 

 

NGĂN 

CHỨA 
NƯỚC 

NGĂN 

LẮNG  

NGĂN 

LỌC  
 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 
 

 

Nƣớc thải nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

của Xí nghiệp, công suất 

120 m
3
/ngày.đêm 

 

Nƣớc thải từ nhà bếp, 

khối văn phòng 

Hố ga đấu nối nƣớc thải chung 

của thị trấn Liên Hƣơng 

Hình 3. 3. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 
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Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại 

- Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, đƣợc xây bằng BTCT, đậy bằng tấm 

đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng 

đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 12 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật, các chất hữu 

cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ 

hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 40 - 60% và BOD5 là 30 - 

40%. 

- Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nƣớc thải. Cặn lắng 

ở dƣới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 06 tháng sử dụng, cặn này 

đƣợc hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đƣa đi xử lý. 

- Nƣớc thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn 

tiếp tục lắng xuống đáy, nƣớc đƣợc vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu 

cơ trong nƣớc. Sau đó, nƣớc chảy sang ngăn thứ ba và thoát ra ngoài. Nƣớc thải sau 

khi ra khỏi bể tự hoạt sẽ đƣợc đƣa về hệ thống XLNT của Xí nghiệp. 

1.2.2. Điểm xả nƣớc thải sau xử lý 

- Vị trí xả thải: Cụm CN Bắc Tuy Phong, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 

- Tọa độ vị trí xả thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108
o
30', múi chiếu 

3
o
): X = 1241476.6;      Y = 523129.2 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt sẽ đấu 

nối vào hệ thống cống thoát nƣớc chung của thị trấn Liên Hƣơng. 

- Công văn số việc xác nhận đấu nối hệ thống thoát nƣớc thải số 3362/UBND-

KT ngày 23/12/2019  

1.3. Xử lý nƣớc thải: 

Nƣớc thải phát sinh từ dự án đều đƣợc thu gom về hệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

của Xí nghiệp để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi thải ra hố ga thoát nƣớc chung của Thị trấn 

Liên Hƣơng. 

Xí nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt với công suất 120 

m
3
/ngày.đêm, để đảm bảo đủ khả năng xử lý toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của 

xí nghiệp. 
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Hình 3. 4. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt 120 m
3
/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình: 

Thiết bị tách rác thô và hố ga thu gom: trƣớc khi tập trung vào hố ga, nƣớc 

thải qua song chắn rác thô để loại bỏ các vật có kích thƣớc ≥ 10mm. Rác thải sẽ đƣợc 

thu gom và đem đi xử lý. 

Bể điều hòa: điều hòa lƣu lƣợng, ổn định nƣớc thải bằng cách sục các bọt khí 

lớn. Lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nhƣ: thời 

gian thải, lƣu lƣợng thải cũng nhƣ tải trọng chất bẩn có trong nƣớc thải. 

Dòng thải vào 

Đến bãi chôn lấp 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT cột A 

Bùn vận chuyển đến 

bãi chôn lấp hoặc 

sản xuất phân 

compost 

Bể trung chuyển 

Hút bùn dƣ 

Chlorine 

Cung cấp oxy 

Bể gom và tách dầu mỡ 

Bể điều hoà 1 

Lƣợc rác thô 

Bể xử lý sinh học hiếu khí 

(dạng mẻ SBR) 

Bể khử trùng 

 

Bồn lọc áp lực 

Bể điều hoà 2 
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Các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lƣu lƣợng và nồng độ thay đổi đột 

ngột sẽ gây sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng 

loạt, làm cho công trình mất hẳn tác dụng. 

Việc điều hòa lƣu lƣợng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử 

lý, tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thƣớc các công trình đơn vị một cách đáng kể. 

Bể xử lý sinh học hiếu khí dạng mẻ (SBR): Bể xử lý sinh học hiếu khí theo mẻ 

SBR (Sequencing Batch Reactor) có chế độ hoạt động theo mẻ 12 giờ (có thể linh 

động theo mẻ 8 giờ), xử lý chất bẩn hữu cơ trong nƣớc thải bằng vi sinh vật hiếu khí. 

Hệ thống bơm của bể SBR đƣợc hoạt luân phiên điều chỉnh thời gian bằng timer.  

Trong mỗi mẽ xử lý hoạt động bao gồm 5 giai đoạn:    

+ Pha làm đầy (Fill): thời gian bơm nƣớc vào kéo dài khoảng 3-3.5 giờ. Dòng 

nƣớc thải đƣợc đƣa vào bể trong suốt thời gian diễn ra pha làm đầy. Trong bể phản 

ứng hoạt động theo mẻ nối tiếp nhau, tuỳ theo mục tiêu xử lý, hàm lƣợng BOD đầu 

vào. 

+ Pha phản ứng (React): Tạo phản ứng sinh hóa giữa nƣớc thải và bùn hoạt tính 

bằng sục khí hay làm thoáng bề mặt để cấp oxy vào nƣớc và khuấy trộn đều hỗn hợp. 

Không khí đƣợc cung cấp bởi 2 máy thổi khí đặt ở nhà đặt thiết bị của hệ thống. Trong 

pha phản ứng, quá trình nitrat hóa có thể thực hiện, chuyển Nitơ từ dạng N-NH3 sang 

N-NO2
- 
và nhanh chóng chuyển sang dạng N-NO3

-
. Thời gian của giai đoạn này kéo dài 

khoảng 4 - 5 giờ. 

+ Pha lắng (Settle): Lắng trong nƣớc. Quá trình diễn ra trong môi trƣờng tĩnh, 

hiệu quả thủy lực của bể đạt 100%. Thời gian lắng trong và cô đặc bùn thƣờng kết 

thúc sớm hơn 2 giờ. Quá trình khử nitrat hóa (denitrification) sẽ diễn ra trong giai 

đoạn này sẽ chuyển hóa NO3
-
 thành NO2

-
 và cuối cùng là khí N2. 

+ Pha rút nƣớc (Draw): Khoảng 2 giờ. 

+ Pha chờ (Idle): Chờ đợi để nạp mẻ mới, thời gian chờ đợi phụ thuộc vào thời 

gian vận hành 4 quy trình trên và vào số lƣợng bể, thứ tự nạp nƣớc nguồn vào bể và 

thƣờng kéo dài khoảng 0-0.5 giờ.  

Xả bùn dƣ là một giai đoạn quan trọng không thuộc 5 giai đoạn cơ bản trên 

nhƣng nó cũng ảnh hƣởng lớn đến năng suất của hệ. Lƣu lƣợng và tần suất xả bùn 

đƣợc xác định bởi năng suất yêu cầu, cũng giống nhƣ hệ hoạt động liên tục thông 

thƣờng. Trong hệ hoạt động gián đoạn, việc xả bùn thƣờng đƣợc thực hiện ở giai đoạn 

lắng hoặc giai đoạn tháo nƣớc trong. Đặc điểm duy nhất là ở bể SBR không cần tuần 

hoàn bùn hoạt tính. Hai quá trình làm thoáng và lắng đều diễn ra ở ngay trong một bể, 

cho nên không có sự mất mát bùn hoạt tính ở giai đoạn phản ứng và không phải tuần 

hoàn bùn hoạt tính từ bể lắng để giữ nồng độ. 
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Bể khử trùng: nƣớc thải sau khi qua bể lắng sinh học, phần lớn vi sinh đã bị 

giữ lại. Song để tiêu diệt hoàn toàn các vi trùng gây bệnh cần phải tiến hành khử trùng 

nƣớc. Khử trùng nƣớc thải là nhằm mục đích phá hủy, tiêu diệt các loại vi khuẩn gây 

bệnh nguy hiểm trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Phƣơng pháp ở đây là dùng khí Ozone 

để tiệt trùng. 

Bồn lọc áp lực: sau cùng nƣớc thải đƣợc đƣa qua bồn lọc áp lực của hệ thống. 

Bể lọc đƣợc dung nhằm loại bỏ các chất lơ lửng (và cả BOD) ở dạng tinh của nƣớc 

thải sau quá trình xử lý sinh học. 

Giai đoạn lọc đƣợc hoàn thành bằng cách cho nƣớc thải đi qua nền chứa các 

nguyên liệu lọc. Các cơ chế chính loại bỏ các chất lơ lửng trong nƣớc thải diễn ra 

trong cột lọc bao gồm việc các hạt chất rắn bị giữ lại ở các lỗ rỗng; lắng cặn; tạo bông 

cặn và hấp phụ. Ở cuối giai đoạn lọc các hạt chất rắn trong cột lọc đã đƣợc tích tụ 

nhiều hoặc độ giảm áp của cột lọc bị giảm làm cho tốc độ lọc chậm lại. Chúng ta sẽ 

ngừng giai đoạn lọc này và chuyển sang giai đoạn làm sạch cột lọc. 

Các hạt lọc có trong bể bao gồm: cát, sỏi, than,… 

Kết thúc quá trình lọc, nƣớc thải sẽ đƣợc đƣa qua bể chứa nƣớc sạch, đƣợc 

dùng để tái sử dụng lại cho quá trình xử lý, vệ sinh nhà xƣởng… hoặc thải bỏ ra môi 

trƣờng. 

Bể chứa bùn: bùn sau khi qua bể lắng sinh học sẽ đƣợc tập trung tại bể chứa 

bùn. Tại công trình đơn vị này, bùn chứa tại bể sẽ đƣợc các đơn vị xử lý chất thải rắn 

thu gom xử lý, nƣớc đƣợc tách ra từ bể chứa bùn sẽ đƣợc tuần hoàn lại bể điều hòa để 

tiếp tục quá trình xử lý. 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A. 

 Các thông số k  thuật về xây dựng đƣợc thể hiện tại bảng 3.1 

Bảng 3. 1. Thông số k  thuật của các bể chứa nƣớc thải 

STT Hạng mục 
Kích thƣớc  

(L× B × H) (m) 
Vật liệu 

1 Bể thu gom  1,5 x 3 x 2,5 BTCT 

2 Bể tách dầu mỡ 2,5  x 3 x 2,5  BTCT 

3 Bể điều hòa 1 4 x 3 x 2,5  BTCT 

4 Bể điều hòa 2 5 x 2,5 x 2,5  BTCT 

5 Bể trung chuyển 2,6  x 3 x 2,5  BTCT 

6 Bể SBR  5 x 2,5 x 4 BTCT 

7 Bể khử trùng 1,5 x 3 x 2,5  BTCT 

8 Nhà điều hành 2,2 x 3  BTCT 
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Nguồn: Chi nhánh Công Ty Cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè – XN May Tuy Phong 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có): 

Nguồn gây tác động đến chất lƣợng môi trƣờng không khí chủ yếu do các nguồn 

sau: 

+ Bụi, khí thải của các phƣơng tiện giao thông phát sinh do xe cộ ra vào trong 

quá trình xuất nhập nguyên vật liệu và Sản phẩm. 

+ Bụi, mùi và Khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất. 

 Nguồn phát sinh bụi, khí thải từ giao thông: 

- Nguồn phát sinh: từ các phƣơng tiện vận chuyển và từ khâu xuất và nhận 

nguyên nhiên liệu và sản phẩm có chứa các thành phần chất ô nhiễm trong khí thải 

này chủ yếu là COx, NOx, SOx, cacbonhydro, bụi… 

- Mức độ ô nhiễm khí thải phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng đƣờng sá, mật độ giao 

thông và số lƣợng nhiên liệu tiêu thụ. Đây là nguồn phát thải di động có vùng khuếch 

tán rộng và thƣờng tập trung vào các giờ cao điểm lúc tập trung nhiều phƣơng tiện, do 

đó ô nhiễm khí thải giao thông không nhiều. 

- Mặc dù tải lƣợng bụi và khí thải sinh ra trong quá trình hoạt động vận chuyển 

và tập kết không lớn nhƣng Xí nghiệp cũng thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa sự 

ô nhiễm bụi và khí thải nhƣ sau: 

+ Kho bãi đƣợc làm nền bằng bê tông có mái che tránh nƣớc mƣa và tƣờng bao 

quanh để tránh bụi phát tán vào môi trƣờng xung quanh. Áp dụng chế độ quản lý và 

sử dụng kho bãi khoa học ít gây ô nhiễm nhất đến các khu vực xung quanh. 

+ Thƣờng xuyên quét dọn xung quanh nhà xƣởng, đƣờng giao thông để giảm 

lƣợng bụi đất khô phát tán vào không khí trong những ngày nắng to, gió nhiều. 

+ Mỗi lần xuất nhập nguyên vật liệu đều cho quét dọn sạch sẽ. 

+ Quy định tốc độ xe và tải trọng chuyên chở của các xe ra vào trong khu vực 

hoạt động để hạn chế lƣợng khí thải phát sinh. Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các 

phƣơng tiện vận chuyển. 

 Nguồn phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nhiệt thừa 

Trong quá trình hoạt động sản xuất nhiệt thừa chủ yếu phát sinh từ quá trình vận 

hành các máy móc thiết bị. 

Nhiệt độ làm việc trong phạm vi phân xƣởng sản xuất phát sinh chủ yếu do: 

o Bức xạ nhiệt mặt trời xuyên qua trần mái tole vào những ngày nắng gắt 

o Nhiệt toả ra do thắp sáng 
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o Nhiệt toả ra do ngƣời 

Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu khá nóng bức, nhất là vào các tháng mùa khô 

bức xạ mặt trời xuyên qua mái tole vào những ngày nắng gắt góp phần làm tăng nhiệt 

trong nhà xƣởng. 

+ Khí thải phát sinh từ hệ thống lò hơi 

- Dự án có sử dụng 01 lò hơi công suất 1 tấn/h để cấp hơi nóng cho các công 

đoạn ập ủi… sấy sản phẩm. Lò hơi sử dụng nguyên liệu là củi. Về cơ bản nguyên lý 

hoạt động của lò hơi hoạt động dựa trên quá trình nhiệt lƣợng sinh ra của nhiên liệu 

với nhiên liệu đốt là củi. Khí thải của lò hơi đốt củi, trấu chủ yếu mang theo tro bụi, 

CO là hai chất ô nhiễm chính. Lƣợng bụi trong khí thải có kích thƣớc và nồng độ dao 

động trong khoảng rộng và phụ thuộc vào thời điểm cấp liệu vào lò. 

Công suất hệ thống xử lý khí thải thiết kế là 1.500 m
3
/h  

Công nghệ của công trình xử lý khí thải là công nghệ “Lọc ướt hướng tâm”, 

đƣợc thực hiện trên cơ sở áp dụng nguyên lý và hiệu ứng của “dòng không khí xoáy” 

– một hiện tƣợng thƣờng xảy ra trong thiên nhiên và thƣờng gọi là “vòi rồng” hay 

“xoáy nước” trên sông, biển hoặc “lốc xoáy” trong không khí. Dòng khí chuyển động 

xoáy trong thiết bị có tác dụng gom bụi và khí độc vào giữa thiết bị; dƣới tác dụng 

“cường hóa quá trình tiếp xúc” giữa dòng khí chứa bụi và khí độc kết hợp với lớp 

nƣớc dƣới dáy thiết bị và những hạt nƣớc đƣợc phun ra với kích thƣớc từ 100 – 

300μm đã cho hiệu suất xử lý rất cao. Quá trình xử lý CO đƣợc thực hiện bằng việc 

điều chỉnh “chế độ đốt” thông qua biến tần đƣợc lắp đặt cho quạt gió của hệ thống. 

Nƣớc thải sau hệ thống đƣợc thải qua bể lắng cặn và thải về trạm xử lý nƣớc thải của 

Xí nghiệp. Khí thải sau xử lý sẽ đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 1,0; Kv = 

1,0) và thải ra ống khói cao 12m. Sơ dồ công nghệ xử lý khói thải cho lò hơi  cho nhƣ 

sơ đồ dƣới đây: 
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Hình 3. 5: Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

1 – Thiết bị lọc hƣớng tâm; 2 – Ngăn lắng cặn; 3 – Bể chứa nƣớc; 

4 – Hệ thống làm nguội nƣớc; 5 – Quạt hút; 6 – Bơm nƣớc; 

Thuyết minh công nghệ 

Theo nhƣ sơ đồ trên, bụi, khí thải thoát ra từ lò hơi đƣợc hút vào thiết bị (1) nhờ 

sức hút của quạt ly tâm. Do dòng khí đi vào phần dƣới của thiết bị theo phƣơng tiếp 

tuyến tạo ra dòng không khí chuyển động xoáy trong thiết bị kết hợp với giọt nƣớc 

phun từ trên xuống nhờ hệ thống béc phun đặt phía trên sẽ tạo ra diện tích tiếp xúc rất 

lớn giữa dòng khí và nƣớc do tác dụng của dòng không khí xoáy tạo ra sự “cường hóa 

quá trình tiếp xúc”. Bụi, khí độc sẽ đƣợc giữ lại nhờ các quá trình khuếch tán, va đập 

và tiếp xúc vào trong các hạt nƣớc. Khí sạch sau khi qua ngăn tách ẩm sẽ thoát ra 

ngoài qua quạt đẩy (5), còn hỗn hợp nƣớc và cặn bùn sẽ thoát ra ở dƣới đáy thiết bị 

qua hệ thống làm mát (4) và đƣa vào ngăn lắng (2). Nƣớc từ ngăn lắng (2) sau khi 

lắng cặn sẽ đƣợc đƣa sang ngăn chứa nƣớc tuần hoàn (3) và đƣợc bơm (6) đƣa trở lại 

hệ thống béc phun bên trên để tiếp tục quá trình xử lý. Lƣợng cặn thải ra từ ngăn lắng 

(2) sẽ đƣợc thải ra bể chứa bùn để thu gom lại cặn bùn; nƣớc thải thải ra từ bể lắng 

cặn bùn sẽ đƣợc thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc thải cục bộ của nhà xƣởng. 

Công nghệ xử lý trên cho phép xử lý bụi từ quá trình đốt củi đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1,0; Kv = 1,0). Bên cạnh đó, để giảm thiểu CO; hệ 

thống xử lý còn lắp đặt 2 biến tần để điều chỉnh CO đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1,0; Kv = 1,0) trƣớc khi thải ra môi trƣờng 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi và lò dầu được thể hiện 

như sau: 

+ Hệ thống đƣờng ống thu gom, vận chuyển khí thải nhờ sức hút của quạt sẽ 

đƣợc dẫn vào thiết bị xử lý. Toàn bộ đƣờng ống đƣợc chế tạo bằng thép CT3 dày 

2mm; riêng ống khói dày 3mm. 

Đường kính ống dẫn: 

Ống dẫn từ lò hơi: ϕ400 mm 

+ Thiết bị xử lý làm bằng INOX 304 dày 3mm; D = 1.550mm; H = 3.000mm. 

Chiều cao chân đế của thiết bị là 1.500mm bằng INOX 304. 

Quạt gió ly tâm 

- Quạt ly tâm cho lò hơi lƣu lƣợng 8.000 m
3
/h, công suất 15Kw 

- Quạt ly tâm tại ống khói lƣu lƣợng 10.000 m
3
/h, công suất 15Kw 

+ Bể chứa nƣớc có kích thƣớc là (1,5 × 1,5 × 2)m bằng bê tông. Bơm dung dịch 

công suất 3 HP. 

+ Các bộ phận phụ trợ khác: tủ điện, hệ thống ống cấp và thoát nƣớc. 
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Tính toán ống khói 

Tính toán đường kính ống khói 

Lƣu lƣợng khí Q = 7.500 m
3
/h = 2,08 m

3
/s 

Vận tốc khí thải tại miệng ống khói: v = 15 m/s 

=> Đƣờng kính ống khói 28cm và cao 16m. 

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

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh:  

Chất thải sinh hoạt bao gồm các loại rác sinh hoạt của công nhân viên làm việc 

tại Xí nghiệp và rác thải tại nhà ăn thải ra. Vì vậy lƣợng rác sinh hoạt phát sinh của Xí 

nghiệp chủ yếu là giấy, chai nhựa đựng nƣớc, bao nylon phát sinh ở khu vực văn 

phòng, thực phẩm thừa từ khu vực nhà bếp… 

- Khối lượng: Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 

Bảng 3. 2. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt 

STT Nhóm CTRSH 
Số lƣợng 

(kg/tháng) 

Tổ chức cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 
Ghi chú 

1 

Giấy, chai đựng nƣớc, 

bao nilong, thực phẩm 

thừa 

345.000 

Ban quản lý công tình 

công cộng Huyện Tuy 

Phong 

Hợp đồng 

04/2017/HĐVC 

ngày 06/01/2017 
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- Biện pháp xử lý: 

Chủ dự án tiến hành áp dụng một số biện pháp sau: 

- Ƣu tiên phân loại rác tại nguồn. 

- Đặt các thùng chứa rác tại các khu văn phòng, tại hành lang các khu, đƣờng nội 

bộ để cán bộ công nhân viên thuận tiện cho việc cho rác vào thùng, cuối ngày sẽ đƣợc 

bộ phận vệ sinh thu gom. Riêng với thức ăn thừa sẽ đƣợc thu gom về liền sau khi ăn 

xong. 

- Chất thải rắn tái chế nhƣ: giấy, bìa carotn, chai nhựa...sẽ đƣợc thu gom và bán 

cho các cơ sở thu mua phế liệu. Và các chất thải rắn không tái chế nhƣ: vỏ đồ hộp, bao 

bì nhựa, thủy tinh,...  đƣợc thu gom vào các thùng chứa loại 10 – 20 lít, sau đó chứa 

vào các thùng 240 lít có nắp đậy tại khu vực tập trung CTR sinh hoạt.   

- Hàng ngày nhân viên phục vụ của Xí nghiệp có trách nhiệm thu gom các loại 

rác thải trên và đƣợc tập kết về tại khu vực lƣu trữ CTR sinh hoạt có diện tích khoảng 

20 m
2
 (tại gần khu vực gần Hệ thống xử lý nƣớc thải). 

- Xí nghiệp sẽ hợp đồng với Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc tập kết tại khu vực chứa chất thải sinh hoạt và Nhà máy 

đã ký hợp đồng thu gom với Ban quản lý công tình công cộng Huyện Tuy Phong tại 

Hợp đồng số 04/2017/HĐVC ngày 06/01/2017. 
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3.2. Chất thải rắn công nghiệp 

- Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh chất thải công nghiệp không nguy hại là từ 

các nguyên liệu thừa bỏ đi không sử dụng trong các khâu sản xuất nhƣ vải vụn, nút, 

lõi cuộn chỉ, thùng carton,… 

- Khối lượng: Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp phát sinh khoảng 

Bảng 3. 3. Khối lƣợng chất thải công nghiệp không nguy hại 

STT Nhóm CTRSH 
Số lƣợng 

(kg/ngày) 

Tổ chức cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 
Ghi chú 

1 
Vụn lõi, nút, lõi, cuộn 

chỉ 

150.000 

Ông Huỳnh Xuân Quý 

265 Trần Phú, Phƣờng 

Phú Trinh, TP.Phan 

Thiết, T.Bình Thuận 

Hợp đồng số 

01/2022/PL ngày 

03/01/2022 2 

Nhóm giấy, gỗ, giấy văn 

phòng, thùng giấy 

carton 
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- Biện pháp xử lý: 

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh, Xí 

nghiệp đã áp dụng các biện pháp sau: 

+ Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng;  

+ Thu gom và bán phế liệu cho Ông Huỳnh Xuân Quý tại hợp đồng số 

01/2022/PL ngày 03/01/2022. 

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

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sửa chữa và thay thế các linh kiện trong quá 

trình sản xuất nhƣ bóng đèn huỳnh quang hỏng trong các nhà Xƣởng, các phòng ban, 

dầu mỡ, giẻ lau phát sinh trong quá trình bảo trì máy móc, hộp mực in bỏ trong quá 

trình thay mực và bảo trì máy in. Đó là những loại chất thải nguy hại đặc trƣng trong 

Xí nghiệp. 

- Khối lượng: Khối lƣợng chất thải rắn nguy hại phát sinh khoảng 

Bảng 3. 4. Danh mục và khối lƣợng chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lƣợng 

(kg/năm) 

Phƣơng 

pháp xử 

lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTNH 

Ghi chú 

1 Hộp mực in thải 08 02 04 30 Bàn giao 

cho đơn 

vị chức 

năng, thu 

gom, xử 

Công ty 

TNHH TM 

& MT Hậu 

Sanh 

 

 

 

 

 

2 
Bộ lọc dầu đã qua sử 

dụng 
15 01 02 40 

3 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải và các loại thủy tinh 
16 01 06 15 
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thải lý  

Hợp đồng số 

107/2022/ 

HĐKT ngày 

26/04/2022 

4 

Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn thải từ máy phát 

điện, xe ô tô,… 

17 02 04 40 

5 
Dầu nhiên liệu và dầu 

diesel thải 
17 06 01 5 

6 

Vật liệu lọc, giẻ lau dính 

dầu nhớt và thành phần 

nguy hại 

18 02 01 60 

7 Pin ắc quy chì thải 19 06 01 10 

Tổng khối lƣợng 200    

Nguồn: Chi nhánh Công ty may Bình Thuận – Nhà Bè –Xí nghiệp may Tuy Phong 

- Biện pháp đối với chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do CTNH, Xí nghiệp đã áp dụng các biện pháp sau: 

+ Thu gom, phân loại, dán nhãn CTNH phát sinh đƣa vào khu vực lƣu trữ; 

+ Khu vực lƣu trữ CTNH đƣợc bố trí diện tích 12m
2 

(tại gần khu vực gần Hệ 

thống xử lý nƣớc thải) có mái che mƣa nắng, nền đƣợc trán vữa chống thấm nƣớc, 

đƣợc ngăn riêng, kín, có cửa không để nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo chất thải nguy 

hại; 

+ Xí nghiệp sẽ hợp đồng với Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý. 

Xí nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh theo hợp đồng số 

107/2022/HĐKT ngày 26/04/2022. 

+ Nhà máy đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 

QLCTNH 60.000273.T (cấp lần 3) ngày 06 tháng 01 năm 2021. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị tại các phân xƣởng 

sản xuất. Do đặc thù công nghệ sản xuất tại nhà máy nên hầu hết mọi hoạt động của 

các công đoạn sản xuất đều phát sinh tiếng ồn từ thiết bị. 

Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả 

khói… 

Do Xí nghiệp hoạt động chủ yếu là may nên không sử dụng các thiết bị máy móc 

có độ rung cao, nên độ rung tại xƣởng là không lớn. Xí nghiệp cũng thƣờng xuyên 

định kỳ bảo dƣỡng và có lót đế chống rung các các thiết bị công suất lớn để giảm thiếu 

tối đa tác động của độ rung. 

Đối với tiếng ồn do hoạt động máy móc Xí nghiệp đã có các biện pháp nhƣ sau: 

- Tƣờng xung quanh nhà xƣởng đƣợc xây dựng với mục tiêu cách âm, giữ lại âm 

thanh bên trong nhà xƣởng và khống chế âm thanh thoát ra bên ngoài. Vì vậy hiệu quả 

cách âm của tƣờng tƣơng đối tốt, tiếng ồn bên ngoài hầu nhƣ là không có và không 

ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh. 
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- Kiểm tra độ mòn chi tiết và thƣờng kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi 

tiết hƣ hỏng. 

- Công nhân vận hành đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có 

sự cố và luôn có mặt tại vị trí của mình, thao thác kiểm tra vận hành đúng kỹ thuật. 

- Đúc móng máy đủ khối lƣợng để tránh rung theo mặt nền, lắp nệm chống ồn 

ngay từ khi lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng các thiết bị. 

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

a. Sự cố với hệ thống xử lý nước thải 

 Biện pháp phòng ngừa 

- Phòng ngừa sự cố ngƣời ngã vào bể, ngạt khí, tai nạn lao động. 

- Không cho ngƣời lạ, không phận sự đến khu vực xử lý nƣớc thải. 

- Các bể ngầm, hố ga có hệ thống thu khí hoặc ống thông hơi đảm bảo thoát 

đƣợc lƣợng khí độc hại ra ngoài. 

- Khi lắp đặt hệ thống điện, tủ điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và đƣợc tiến 

hành bởi ngƣời có chuyên môn. 

- Hóa chất sử dụng cho hệ thống và máy móc, thiết bị dự phòng đƣợc đặt trong 

nhà vận hành có mái che, hóa chất bố trí hợp lý tránh khả năng tƣơng tác giữa các loại 

hóa chất. 

- Công nhân vận hành đƣợc đào tạo kỹ càng về các vấn đề liên quan đến thiết kế 

kỹ thuật trạm xử lý, cách vận hành cũng nhƣ các sự cố thƣờng gặp và phƣơng án ứng 

phó với từng trƣờng hợp, hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu 

biết. 

- Kiểm soát lƣợng hoá chất đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải để hạn chế các ảnh 

hƣởng có thể xảy ra đối với hệ thống khi gặp sự cố. 

 Ứng cứu sự cố 

 Hƣớng dẫn khắc phục một số sự cố của trạm xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 3. 5. Sự cố và biện pháp khắc phục sự cố trạm XLNT 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Bơm (tất cả 

các bơm sử 

dụng trong 

HT XLNT) 

Không hoạt 

động và đèn báo 

sự cố sáng 

Quá tải, nhảy overload 

do: 

 

1. Điện áp không đảm 

bảo làm dòng tăng 

Tắt hệ thống và kiểm tra 

điện áp, chờ đến khi 

điện áp đủ, reset 

overload và vận hành 

lại. 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

2. Bơm bị kẹt cánh do rác Tắt điện, tháo bơm và vệ 

sinh đồng thời kiểm tra 

lại lƣới chặn rác, reset 

overload và vận hành lại 

3. Bơm bị kẹt do hƣ các 

bộ phận trong bơm 

Tắt điện tháo bơm và 

liên hệ với nhà cung cấp 

Không hoạt 

động và đèn báo 

sự cố không 

sáng 

Không có điện vào bơm 

do:  

 

1. Khởi động từ cháy Tắt hệ thống, thay khởi 

động từ 

2. Dây điện bị đứt Tắt hệ thống, kiểm tra 

và thay dây 

3. Bơm cháy Liên hệ với nhà cung 

cấp để sửa chữa 

Bơm không chạy Phao mực nƣớc hỏng Kiểm tra các phao có bị 

kẹt rác, mỡ hay không. 

Kiểm tra phao (nếu nhƣ 

bơm chạy phụ thuộc vào 

phao và các tín hiệu 

phao) 

Tín hiệu đến contactor Kiểm tra các đầu tín 

hiệu vào contactor 

Bơm quá tải Kiểm tra relay nhiệt, nếu 

bị nhảu thì reset lại. Tìm 

hiểu nguyên nhân vì sao 

bơm quá tải. 

Bơm hoạt động 

bình thƣờng 

nhƣng không có 

nƣớc ra 

Tắc ống  Ngƣng hệ thống và làm 

vệ sinh đƣờng ống 

Kiểm tra phao có bị kẹt 

mỡ, rác có thể dẫn đến 

cháy bơm 

Máy thổi 

khí 

Không hoạt 

động và đèn báo 

sự cố sáng 

Quá tải, nhảu overload 

do: 

 

1. Điện áp không đảm 

bảo dòng tăng 

Tắt hệ thống và kiểm tra 

điện áp, chờ đến khi 

điện áp đủ, reset 

overload và vận hành lại 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

2. Motor bị kẹt do hƣ các 

bộ phận trong motor 

Tắt điện tháo motor và 

liên hệ với nhà cung cấp 

Không hoạt 

động và đèn báo 

sự cố không 

sáng 

Không có điện vào motor 

do 

Bổ sung mỡ 

1. Khỏi động từ cháy Bổ sung hoặc thay mới 

dầu. 

2. Dây điện bị đứt Thay vòng bi mới 

3. Motor cháy Loại bỏ vật thể 

Không biết thiết 

bị đang hoạt 

dộng ở chế độ 

nào 

Đèn báo bị cháy, bị lỏng 

các tiếp điểm 

Kiểm tra lại các tiếp 

điểm, bóng đèn thay lại 

đèn 

Động cơ nhảy 

overload tức thì 

khi vừa khởi 

động 

Các đầu dây tín hiệu bị 

lỏng sinh ra nhiệt 

Kiểm tra và vặn chắc 

các đầu dây đó lại 

Mất pha nguồn 

điện vào 

Thiết bị bảo vệ mất pha 

hoạt động 

Tắt nguồn toàn bộ hệ 

thống tủ điện, kiểm tra 

lại các pha nguồn 

Nguồn cao, thấp 

áp 

Do điện áp không ổn định Điều chỉnh bộ cao, thấp 

áp 

Bơm chay 

nhƣng không lên 

nƣớc (cầm tay 

vào đƣờng ống 

thấy không có 

dòng chảy) 

Đầu hút bị vật lạ Kiểm tra lại bơm hoặc 

đƣờng ống đẩy 

Van một chiều giữ 

nguyên trạng thái đóng 

Sửa hoặc thay thế van 1 

chiều 

Nƣớc sau 

xử 

Không đạt tiêu 

chuẩn thải 

Vi sinh vật trong bể sục 

khí chết do 

 

 1. Không sục khí trong 

một thời gian dài 

Thay hệ vi sinh vật mới 

và đảm bảo sục khí để 

duy trì hoạt động của vi 

sinh vật 

2. Không có nƣớc thải 

trong một thời gian dài  

Thay hệ vi sinh vật mới 

và cấp nƣớc thải để duy 

trì hoạt động của vi sinh 

vật 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

3. Do nƣớc thải nhiễm 

các hóa chất độc hại 

Kiếm tra để loại trừ 

nguồn nhiễm hóa chất. 

Thay hệ vi sinh vật mới 

và hoạt đông lại 

4. Công suất phải xử lý 

lớn hơn công suất thiết kế 

Lƣu lƣợng xử lý cần 

theo đúng nhƣ thiết kế  

 

b. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Bố trí bộ phận kỹ thuật kiểm tra thiết bị của hệ thống (đƣờng ống thu, tuần 

hoàn nƣớc sản xuất, bể chứa nƣớc sau giải nhiệt, bơm…) hàng ngày nhằm phát hiện 

sớm sự cố xảy ra. 

- Trang bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hƣ hỏng nhƣ: 

quạt hút, bơm. 

- Những ngƣời vận hành các công trình xử lý khí thải đƣợc đào tạo. 

- Nguyên lý và hƣớng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý. 

- Hƣớng dẫn bảo trì bảo dƣỡng thiết bị: hƣớng dẫn cách xử lý các sự cố đơn 

giản, hƣớng dẫn bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị. 

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trƣờng hợp sự cố thƣờng gặp: phải lập 

tức báo cáo cấp trên khi có sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố 

không tự khắc phục đƣợc tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo 

trực tiếp. 

- Tiến hành giải quyết sự cố theo thứ tự ƣu tiên: đảm bảo an toàn về ngƣời, an 

toàn về tài sản, an toàn về công việc; Tùy theo mức độ sự cố cần phối hợp với các đơn 

vị chức năng để xử lý. 

- Lập hồ sơ ghi chép về sự cố. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc lấy mẫu ống khói tại hệ thống xử 

lý khí thải, lấy mẫu nƣớc thải sau xử lý phân tích và kiểm soát theo QCVN nhằm 

đánh giá hiệu quả xử lý của công trình và từ đó, làm căn cứ để chủ dự án điều chỉnh, 

bảo dƣỡng. 

- Có chuyên môn trong lĩnh vực xử lý khí thải hoặc có kinh nghiệm vận hành các 

hệ thống xử lý khí thải tƣơng đƣơng. Hoặc nhân viên chuyên ngành điện đã từng tham 

gia vận hành các hệ thống xử lý khí thải tƣơng đƣơng. Hoặc nhân viên thuộc bộ phận 

kỹ thuật đƣợc sự hƣớng dẫn của đơn vị tƣ vấn thiết kế hệ thống xử lý khí thải trong 

một thời gian nhất định cho đến khi có khả năng vận hành thành thạo. 

 Kiểm tra hệ thống trước khi vận hành: 
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Bƣớc 1: Kiểm tra nguồn điện  

Kiểm tra nguồn điện vào của tủ điện điều khiển bằng cách kiểm tra đồng hồ đo 

volt kế và ampe kế cùng với hệ thống đèn báo hiệu, dùng bút thử điện kiểm tra lại lần 

lƣợt các điểm đấu nối nguồn vào của MCCB tổng. 

Bƣớc 2: Kiểm tra chụp hút 

- Kiểm tra hoạt động của chụp hút: động cơ, đƣờng ổng dẫn khí. Trong quá trình 

hoạt động ban đầu cần rà soát thật kỹ đƣờng ống dẫn khí xem có rò rỉ không, theo dõi 

quá trình đóng ngắt tự động của động cơ, điều chỉnh thời gian hoạt động thích hợp. 

- Khi động cơ hoạt động phải đảm bảo vận tốc dòng khí không quá lớn (hệ thống 

xử lý không hiệu quả), không quá nhỏ (lúc này áp suất của nƣớc sẽ cao hơn áp của 

không khí, làm khí không thoát ra bên ngoài). Điều chỉnh lƣợng khí phù hợp. 

Bƣớc 3: Kiểm tra máy bơm 

- Kiểm tra các bơm qua chế độ bật tự động 

- Kiểm tra lƣợng bơm đảm bảo mực nƣớc đủ cho bơm hoạt động hấp thụ xảy ra, 

tránh tình trạng cháy bơm 

Bƣớc 4: Kiểm tra trang thiết bị đang sữa chữa (nếu có) đã hoàn thành chƣa 

 Một số yêu cầu trong khi vận hành: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra độ chênh lệch áp giữa hai pha; 

- Kiểm tra chiều quay của quạt hút, đổi lại chiều quay nếu ngƣợc (báo công nhân 

trực trạm điện đấu lại dây pha); 

- Kiểm tra các khớp nối thủy lực có bị rỉ nhớt không, nếu có phải xử lý. 

 Các bước bảo trì hệ thống 

- Quạt hút khí: 

+ Quạt hút phải đƣợc thƣờng xuyên vệ sinh và châm dầu mỡ vào các bạc đạn, 

trục quạt và motơ 2 tháng/lần. 

+ Định kỳ kiểm tra dây cua roa có phù hợp để hoạt động 3 tháng/lần. 

+ Định kỳ kiểm tra dòng điện để xác định motơ hoạt động ổn định 7 ngày/lần. 

- Bơm tuần hoàn: 

+ Bơm tuần hoàn phải đƣợc vệ sinh thƣờng xuyên bên ngoài và bên trong cánh 

bơm 7 ngày/lần. 

+ Châm mỡ vào các bạc đạn của motơ 2 tháng/lần. 

- Các thiết bị điện: 
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+ Tủ điện phải đƣợc vệ sinh định kỳ bên ngoài và bên trong tủ 1 lần/tháng. 

+ Phao điện phải định kỳ kiểm tra và vệ sinh trái phao sạch sẽ 1 lần/tháng. 

- Hệ thống hấp thụ xử lý khí: 

+ Phải định kỳ hằng năm dừng hệ thống để vệ sinh sạch sẽ đảm bảo tính năng 

xử lý đạt hiệu quả cao. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (nếu có): 

a. Chống cháy nổ 

Các hạng mục xây dựng trong khu vực sản xuất, các khu vực dễ cháy nổ cần 

đƣợc quan tâm để phòng tránh sự cố này. Do vậy, Xí nghiệp áp dụng các biện pháp 

phòng chống cháy sau: 

– Trang bị bình chữa cháy, thùng cát, bể chứa nƣớc và một số trang thiết bị 

phòng cháy khác tại các khu vực văn phòng và nơi sản xuất tùy theo mức độ nguy 

hiểm khác nhau. 

– Lắp đặt các họng nƣớc chữa cháy theo các tuyến đƣờng nội bộ với bán 

kính cấp nƣớc khoảng 150m. 

– Lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho nhà máy. 

– Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng đƣợc thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 

trình khác nhằm dễ dàng sửa chữa, chống chập mạch cháy, nổ. 

– Đặt các biển cảnh báo dễ cháy, yêu cầu công nhân viên tuân thủ các quy định 

về PCCC. 

– Nguyên, nhiên liệu dạng lỏng cần đƣợc bảo quản tại những khu vực khô ráo, 

không  để gần các khu vực dễ phát sinh lửa và nhiệt. 

 Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố cháy nổ 

 Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố trong thời điểm hiện tại và sau này, 

chủ dự  án phải thực hiện theo đúng mục tiêu: 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo 

động. Các phƣơng tiện PCCC đƣợc kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ và luôn ở trong tình 

trạng sẵn sàng; 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý 

lịch đƣợc kiểm tra, đăng kiểm định kỳ; 

- Các loại nhiên liệu đƣợc lƣu giữ trong kho đƣợc cách ly, tránh xa nguồn có khả 

năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình là 12 – 20 m để 

ô tô cứu hỏa có thể tiếp cận dễ dàng; 
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- Nghiêm cấm công nhân hút thuốc trong khu vực xƣởng sản xuất và không 

mang bật lửa, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy; 

- Hệ thống thu sét tại các điểm cao công trình sẽ đƣợc lắp đặt theo quy phạm của 

Nhà nƣớc. 

b. Biện pháp cải tạo điều kiện vi khí hậu 

Các điều kiện vi khí hậu sẽ gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân 

làm việc, bao gồm: 

o Điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cộng với các tác nhân về tiếng ồn, độ rung phát 

sinh trong quá trình hoạt động sẽ tạo ra các nguy cơ tiềm ẩn nguy hại đến môi trƣờng 

vi kí hậu, làm ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân, dẫn đến ảnh hƣởng đến năng suất 

của Xí nghiệp. 

Cƣờng độ chiếu sáng và khả năng thông gió tự nhiên của khu vực cũng quyết 

định   đến mức độ tập trung và tinh thần làm việc của công nhân. Để làm giảm ảnh 

hƣởng của tình trạng vi khí hậu khắc nghiệt đến sức khỏe của công nhân tại Xí nghiệp, 

Xí nghiệp đã áp dụng các biện pháp sau: 

o Khu văn phòng điều hành đƣợc tách riêng và lắp máy điều hòa không khí. 

o Xây dựng nhà xƣởng cao và có cửa sổ để tận dụng đƣợc thông thoáng tự 

nhiên làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong nhà xƣởng sản xuất. 

c. Biện pháp an toàn lao động cho công nhân 

Để đảm bảo an toàn cho ngƣời lao động trong quá trình sản xuất thì chủ dự án 

phải thực hiện một số biện pháp nhƣ sau: 

– Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động nhƣ: khẩu trang, nút bịt tai, găng tay, 

ủng,.. 

– Thƣờng xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân viên; 

– Thƣờng xuyên mở các lớp huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân làm 

việc tại xƣởng sản xuất. 
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải (nếu có): 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải nhà bếp 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 120 m
3
/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: Nƣớc thải sau khi đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải 

120 m
3
/ngày đêm xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt sẽ có 01 dòng nƣớc thải đấu nối vào hệ thống thoát 

nƣớc chung của Thị trấn Liên Hƣơng. 

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

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột A 

1 pH mg/L 5 – 9 

2 BOD5 mg/L 30 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 50 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/L 500 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 1.0 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 5 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/L 30 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 10 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 5 

10 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/L 6 
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11 Tổng Coliform  MPN/100ml 3.000 

- Vị trí xả thải: 

+ Vị trí xả thải: Cụm CN Bắc Tuy Phong, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 

+ Tọa độ vị trí xả thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108
o
30', múi chiếu 

3
o
): X = 1241476.6;      Y = 523129.2 

- Phƣơng thức xả thải: tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận: Nƣớc thải sau khi đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải 

120 m
3
/ngày đêm xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc đấu nối về hệ thống cống thoát nƣớc chung 

thị trấn Liên Hƣơng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ giao thông 

+ Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: Lƣu lƣợng xả thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

là 1.500 m
3
/h. 

- Dòng khí thải: Khí thải sau khi xử lý đạt các quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B, kp = 1, kv = 1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT (cột B) – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ sẽ có 1 dòng 

khí thải đƣợc thải ra ngoài môi trƣờng thông qua ống khói. Ống khói có chiều cao 

12m đƣợc bố trí ở khu vực thích hợp, miệng ống khói ở cuối hƣớng gió chủ đạo của 

khu vực, để không ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh. 

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

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải 

STT THÔNG SỐ 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B, kp = 1, kv 

= 1)  

QCVN 

20:2009/BTNMT 

(cột B) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Bụi tổng (mg/Nm
3
) 200 - - 

2 SO2 (mg/Nm
3
) 500 - - 

3 NOx (mg/Nm
3
) 850 - - 
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4 CO (mg/Nm
3
) 1.000 - - 

5 VOCs (mg/Nm
3
) - - - 

6 Benzen (mg/Nm
3
) - 5,0 - 

7 Tiếng ồn (dBA) - - 70 

- Vị trí xả thải: Cụm CN Bắc Tuy Phong, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 

- Tọa độ vị trí xả thải: X = 1241694; Y = 523198 

- Phƣơng thức xả thải: gián đoạn  

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

Không có 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải. 

 Thời gian quan trắc 

- Năm 2021: 

+ Đợt 1: Ngày 23/03/2021 

+ Đợt 2: Ngày 04/06/2021 

+ Đợt 3: Ngày 30/09/2021 

+ Đợt 4: Ngày 13/12/2021 

 Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần 

 Vị trí quan trắc: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải 

 Kết quả quan trắc: 

Bảng 5. 1. Kết quả phân tích mẫu nƣớc năm 2021 

STT Thông số Đơn vị Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A 

1 pH - 7,17 7,04 6,86 6,93 5 – 9 

2 BOD mg/l 32 30 21 25 30 

3 TSS mg/l 17 34 42 39 50 

4 
Tổng chất 

rắn lơ lửng 
mg/l 272 290 280 267 500 

5 Amoni  mg/l 4,14 4,89 4,46 3,91 5 

6 Nitrat mg/l 3,16 22,8 15,2 17,4 30 

7 Phosphat mg/l 0,52 0,77 1,84 2,47 6 

8 
Dầu mỡ 

ĐTV 
mg/l 2,37 5,23 6,17 7,8 10 

9 Sulfua mg/l 0,73 0,82 0,09 0,16 1,0 

10 

Tổng các 

chất hoạt 

động bề 

mặt 

mg/l 3,25 1,09 0,72 1,5 5 

11 
Tổng 

Coliform 
MNP/100ml 2,3x10

3
 2,4x10

3
 2,4x10

3
 2,0x10

3
 3.000 

Nguồn: Báo cáo Công tác BVMT năm 2021, Chi nhánh Công ty may Bình Thuận – 

Nhà Bè –Xí nghiệp may Tuy Phong 
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2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải. 

 Thời gian quan trắc 

- Năm 2021: 

+ Đợt 1: Ngày 23/03/2021 

+ Đợt 2: Ngày 04/06/2021 

+ Đợt 3: Ngày 30/09/2021 

+ Đợt 4: Ngày 13/12/2021 

 Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần 

 Vị trí quan trắc: Ống khói phát thải sau HTXL khí thải lò hơi 

 Kết quả quan trắc: 

Bảng 5. 2. Kết quả phân tích mẫu khí năm 2021 

STT Thông số Đơn vị Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B 

1 Bụi  mg/Nm
3
 97,5 95 108,4 84,5 200 

2 SO2 mg/Nm
3
 58,3 5,24 15,71 10,36 500 

3 NOX mg/Nm
3
 72,9 22,57 18,8 28,52 850 

4 CO mg/Nm
3
 825 931,62 743,92 673,71 1.000 

5 Nhiệt độ 
0
C 97,4 95 90,8 92,6 - 

6 Lƣu lƣợng mg/Nm
3
 2.465 3.084 2.160 2.410 - 

Nguồn: Báo cáo Công tác BVMT năm 2021, Chi nhánh Công ty may Bình 

Thuận – Nhà Bè –Xí nghiệp may Tuy Phong 

3. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo: 

Không có 
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CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Bảng 6. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Giai đoạn vận hành Thời gian 

Giai đoạn điều chỉnh 

Đợt 1: 03/11/2022 

Đợt 2: 18/11/2022 

Đợt 3: 02/12/2022 

Đợt 4: 17/12/2022 

Đợt 5: 02/01/2023 

Giai đoạn vận hành ổn định 

Ngày 1: 05/01/2023 

Ngày 2: 06/01/2023 

Ngày 3: 07/01/2023 

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

thiết bị xử lý chất thải: 

1.2.1. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

Chƣơng trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải đƣợc chủ Nhà máy phối hợp với đơn vị đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trƣờng theo quy trình của Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng thực 

hiện. 

- Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trƣờng Phƣơng Nam. 

- Địa chỉ: số 14 Đoàn Thị Điểm, phƣờng 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

- Văn phòng đại diện: 273 Thủ Khoa Huân, Phƣờng Phú Thủy, TP.Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trƣờng Phƣơng Nam là đơn vị đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng với số hiệu VIMCERTS 075 theo các quyết 

định: 

+ Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng, số hiệu 

Vimcerst 075 (cấp lần 4). 

+ Quyết định số 1565/QĐ-BTNMT ngày 16/05/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trƣờng. 
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+ Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng, số hiệu 

Vimcerst 075 (cấp lần 5) ngày 07/04/2021. 

+ Quyết định số 650/QĐ-BTNMT ngày 07/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trƣờng. 

Các hạng mục dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm ngày 03/10/2022 và kết thúc 

vào ngày 07/12/2022 

Stt Vị trí quan trắc Chỉ tiêu 
Số lƣợng 

mẫu 
Ngày lấy mẫu 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Nƣớc thải  

Đợt 1: 03/11/2022 

Đợt 2: 18/11/2022 

Đợt 3: 02/12/2022 

Đợt 4: 17/12/2022 

Đợt 5: 02/01/2023 

1 
Nƣớc thải trƣớc xử lý, 

tại hố thu gom 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng chất rắn hòa tan, 

Tổng các chất hoạt động 

bề mặt, Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni, Nitrat (tính 

theo N), Phosphat (tính 

theo P), tổng Coliform 

Mẫu tổ hợp  

2 

Nƣớc thải tại công 

đoạn xử lý cơ học, 

sau bể điều hòa 

TSS, BOD, Amoni, Dầu 

mỡ ĐTV, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 

3 

Nƣớc thải tại công 

đoạn xử lý sinh học, 

sau bể trung chuyển 

pH, BOD5, TSS, TDS, 

Sunfua, Amoni, Nitrat, 

Dầu mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt động 

bề mặt, Phosphat, Tổng 

coliforms; 

4 
Nƣớc thải sau xử lý, 

sau bể khử trùng 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng chất rắn hòa tan, 

Tổng các chất hoạt động 

bề mặt, Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni, Nitrat (tính 

theo N), Phosphat (tính 

theo P), tổng Coliform 

Khí thải 

1 
Khí thải đầu ra ống 

khói khí thải lò hơi 

Bụi (TSP), CO, NOx, SO2, 

lƣu lƣợng, nhiệt độ 
Mẫu tổ hợp 

Đợt 1: 03/11/2022 

Đợt 2: 18/11/2022 

Đợt 3: 02/12/2022 

Đợt 4: 17/12/2022 
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Đợt 5: 02/01/2023 

Giai đoạn vận hành ổn định 

Nƣớc thải  

1 
Nƣớc thải trƣớc xử lý, 

tại tại hố thu gom  

pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng chất rắn hòa tan, 

Tổng các chất hoạt động 

bề mặt, Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni, Nitrat (tính 

theo N), Phosphat (tính 

theo P), tổng Coliform 

Mẫu đơn Ngày 1:05/01/2023 

2 
Nƣớc thải sau xử lý, 

sau bể khử trùng 
Mẫu đơn 

Ngày 1:05/01/2023 

Ngày 2:06/01/2023 

Ngày 3:07/01/2023 

Khí thải 

1 
Khí thải đầu ra ống 

khói khí thải lò hơi 

Bụi (TSP), CO, NOx, SO2, 

lƣu lƣợng, nhiệt độ 
Mẫu đơn 

Ngày 1:05/01/2023 

Ngày 2:06/01/2023 

Ngày 3:07/01/2023 

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

của pháp luật. 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ Môi  

trƣờng 2020 và điểm a khoản 1 Điều 97 và điểm b khoản 1 Điều 98 Nghị định số  

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt động của cơ sở không thuộc 

đối tƣợng quan trắc môi trƣờng. 

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn về chất lƣợng môi trƣờng tại Khu vực dự án, Chủ 

cơ sở xin tự đề xuất chƣơng trình quan trắc môi tƣờng định kỳ tại dự án theo khoản 6 

Điều 111 Luật Bảo vệ Môi  trƣờng 2020 nhƣ sau: 

- Quan trắc nước thải:  

+ Vị trí: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải 

+ Tần suất: 6 tháng/lần 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Tổng các 

chất hoạt động bề mặt, Sunfua (tính theo H2S), Amoni, Nitrat (tính theo N), 

Phosphat (tính theo P), tổng Coliform. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

+ Vị trí: Ống khói phát thải sau HTXL khí thải lò hơi 

+ Tần suất: 6 tháng/lần 

+ Thông số giám sát: Bụi (TSP), CO, NOx, SO2, lƣu lƣợng, nhiệt độ 
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+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19 – 2009/BTNMT, cột B (Kp=1; Kv = 

1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Không có 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ 

sở. 

Không có 

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

Bảng 6. 2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

STT Tần suất Chi Phí (VND) 

1 Lấy mẫu khí thải 5.000.000 

2 Lấy mẫu nƣớc thải 5.000.000 

3 Lập báo cáo quan trắc 5.000.000 

Tổng 15.000.000 
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CHƢƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

 Năm 2019: Quyết định kiểm tra về chấp hành các quy định Pháp luật về 

Bảo vệ môi trƣờng tại Quyết định số 10/QĐ-KT của Phòng cảnh sát môi trƣờng 

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận như sau:  

- Chi nhánh Công ty cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè – Xí nghiệp may Tuy 

Phong vẫn đang hoạt động sản xuất bình thƣờng.  

Số nhân viên đang làm việc tại cơ sở là 2.100 ngƣời.  

- Theo hóa đơn tiền nƣớc của Ban quản lý công trình công cộng huyện Tuy 

Phong: tháng 02/2019: 1.726 m
3
, tháng 03/2019: 2.081 m

3
, tháng 04/2019: 2.379 m

3
. 

Lƣu lƣợng sử dụng trung bình là khoảng 68 m
3
/ngày đêm.  

- Thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nƣớc thải đang vận hành; Xí nghiệp may Tuy 

Phong đã xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải với công suất 100 m
3
/ngày đêm; đã đƣợc 

cải tạo theo nội dung hợp đồng số 1080/HĐKT/BTNB-HPA/2018 ngày 24 tháng 10 

năm 2018 với Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Đầu tƣ Hoàng Phúc An và đƣợc 

nghiệm thu bàn giao vào ngày 21 tháng 01 năm 2019. Quy trình vận hành hệ thống xử 

lý nƣớc thải nhƣ sau: Bể tự hoại => Tách rác => Chắn rác => Điều hoà => Hiếu khí => 

Bể lắng => Bể khử trùng => Bồn lọc áp lực => Cống thoát nƣớc. Nƣớc thải sau xử lý 

theo thiết kế đƣợc chảy vào bể chứa, dùng để tái sử dụng lại cho quá trình xử lý, vệ sinh 

nhà xƣởng hoặc thải bỏ ra môi trƣờng bằng hình thức tƣới cây tự thấm. Xí nghiệp có 

gắn đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc đầu ra từ năm 2017, chỉ số ngày 27/5/2019 là 56.069 

m
3
, tuy nhiên do Xí nghiệp không ghi nhật ký thƣờng xuyên, quá trình sử dụng đồng hồ 

đo gặp hƣ hỏng và hệ thống xử lý nƣớc thải hoạt động theo mẻ nên không du căn cứ xác 

định lƣu lƣợng thải. Đoàn kiểm tra thống nhất lấy lƣu lƣợng nƣớc thải theo 80% khối 

lƣợng nƣớc cấp theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 

2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải, cụ thể là khoảng 55 m
3
/ngày 

đêm.  

- Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu 01 mẫu nƣớc thái tại vị trí điểm xả từ hồ chứa 

sau khi xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải (để tƣới cây tự thấm) để phân tích các 

thông số: BOD5, tổng chất rắn lơ lửng, Amoni (tính theo N), tổng Coliforms, 

Photphat. Việc lấy mẫu nƣớc thải có sự chứng kiến của đại diện của Xí nghiệp may 

Tuy Phong là ông Nguyễn Khắc Hoài – Cán bộ phụ trách môi trƣờng và UBND xã 

Phú Lạc, Chi cục Bảo vệ môi trƣờng; mẫu nƣớc thải đã đƣợc niêm phong có chữ ký 
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của đại diện đoàn kiểm tra và đại diện của Chi nhánh Công ty cổ phần may Bình 

Thuận – Nhà Bè – Xí nghiệp may Tuy Phong.  

Nhận xét  

Trong quá trình kiểm tra, Chi nhánh Công ty cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè 

– Xí nghiệp may Tuy Phong đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ theo Quyết định kiểm tra.  

Yêu cầu  

Đoàn kiểm tra yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè – 

Xí nghiệp may Tuy Phong phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng trong đó yêu cầu Xí nghiệp phải thu gom nƣớc thải, vận hành thƣờng 

xuyên hệ thống xử lý, xử lý triệt để toàn bộ nƣớc thải phát sinh đảm bảo nƣớc thải đạt 

quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng cho phép trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

Sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu nƣớc thải, Phòng Cảnh sát môi trƣờng sẽ có 

giấy mời ngƣời đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Công ty cổ phần may Bình 

Thuận – Nhà Bè – Xí nghiệp may Tuy Phong đến Phòng Cảnh sát môi trƣờng Công 

an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: 117 Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận làm việc. 
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CHƢƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

1. Kết luận 

Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trƣờng cho Dự án “Xí nghiệp may Tuy Phong, 

công suất  10.000.000 sản phẩm/năm” đã đƣợc thực hiện đầy đủ theo nội dung đề ra 

cho Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trƣờng đƣợc thực hiện theo mẫu hƣớng dẫn 

nêu trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện của Dự án, chúng tôi có thể 

rút ra một số kết luận chính sau đây: 

- Dự án đƣợc thực hiện ở vị trí thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển chung 

của Khu vực. 

- Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng nói riêng 

và tỉnh Bình Thuận nói chung. 

- Quá trình hoạt động lâu dài của Dự án có thể gây ra một số tác động tiêu cực 

tới kinh tế - xã hội và môi trƣờng nếu không có các biện pháp phòng ngừa, khống chế, 

xử lý ô nhiễm môi trƣờng. Các tác động đó cụ thể là: 

+ Gây ô nhiễm môi trƣờng không khí do bụi và tiếng ồn phát sinh trong quá trình 

hoạt động lâu dài của Nhà máy; 

+ Gây ô nhiễm nguồn nƣớc do nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải sinh hoạt trong quá 

trình hoạt động lâu dài của Nhà máy; 

+ Gây ô nhiễm môi trƣờng đất do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát 

sinh trong quá trình hoạt động lâu dài của Nhà máy. 

Xuất phát từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ môi 

trƣờng, Chủ đầu tƣ sẽ đầu tƣ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trƣờng Dự án và cam 

kết thực hiện nghiêm chỉnh các phƣơng án phòng ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi 

trƣờng đã đề ra trong Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trƣờng này nhằm bảo đảm 

đạt hoàn toàn các Quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam theo quy định, bao gồm: 

- Phƣơng án khống chế ô nhiễm bụi; 

- Phƣơng án khống chế ô nhiễm do tiếng ồn và độ rung; 

- Phƣơng án xử lý nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc mƣa chảy tràn; 

- Phƣơng án khống chế ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng, và chất thải nguy hại; 
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- Đảm bảo các biện pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, biện pháp vệ sinh an toàn 

lao động và các biện pháp phòng chống sự cố môi trƣờng, sự cố cháy nổ, ... 

2. Kiến nghị 

Chủ đầu tƣ Dự án “Xí nghiệp may Tuy Phong, công suất  10.000.000 sản 

phẩm/năm” đã kết hợp với đơn vị tƣ vấn sau khi nghiên cứu và lập Báo cáo Đề xuất 

Cấp giấy phép môi trƣờng cho Trại, do đó chúng tôi kính trình Phòng Tài nguyên và 

môi trƣờng huyện Tuy Phong thẩm định và phê duyệt Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép 

Môi Trƣờng làm cơ sở pháp lý trong quá trình hoạt động của Nhà máy. 

Chủ đầu tƣ sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm ngay 

trong quá trình hoạt động của Trại, cử cán bộ đào tạo quản lý vận hành đúng kỹ thuật, 

biết tự giám sát hiệu quả xử lý và điều chỉnh phù hợp đảm bảo các Quy chuẩn môi 

trƣờng đầu ra đạt Quy chuẩn quy định. 

3. Cam kết của chủ cơ sở 

Chi nhánh Công ty CP May Bình Thuận-Nhà Bè-Xí nghiệp May Tuy Phong là 

chủ đầu tƣ của Dự án “Xí nghiệp may Tuy Phong, công suất  10.000.000 sản 

phẩm/năm” xin cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu ở 

báo cáo này, đảm bảo các nguồn thải (khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn, chất thải nguy 

hại, …) phát sinh do hoạt động của Dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của các 

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam nhƣ: 

- Môi trƣờng không khí xung quanh: Các chất ô nhiễm trong khí thải của Dự án 

khi phát tán ra môi trƣờng bảo đảm đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh. 

- Độ ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của Dự án đạt Quy chuẩn 

giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ (theo mức âm tƣơng 

đƣơng, QCVN 26: 2010/BTNMT). 

- QCVN 14:2008/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt. 

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động của Dự án theo phƣơng án kỹ thuật trong Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi 

Trƣờng này:  

- Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng sẽ đƣợc quản 

lý chặt chẽ, thu gom và hợp đồng xử lý triệt để. Đối với các loại chất thải nguy hại: 

đảm bảo thu gom, lƣu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng Quy chế quản lý chất thải 

nguy hại của Chính phủ. 

- Thực hiện nghiêm túc những nội dung chủ đầu tƣ đã cam kết với chính quyền 

địa phƣơng nơi thực hiện dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc chƣơng trình quan trắc môi trƣờng hàng năm. 
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- Trƣờng hợp các sự cố môi trƣờng, rủi ro môi trƣờng xảy ra trong quá trình triển 

khai dự án, chủ đầu tƣ cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng. 

- Công khai thông tin, lƣu giữ, cập nhật số liệu môi trƣờng và báo cáo về việc 

thực hiện nội dung Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trƣờng đã đƣợc phê duyệt 

của dự án. 

- Chủ đầu tƣ xin cam kết các điều khoản đã ghi trên đây, và chịu trách nhiệm 

trƣớc Pháp luật Nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các Công 

ƣớc Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố gây ô nhiễm 

môi trƣờng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


