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Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. 

MỞ ĐẦU 

 

Công ty TNHH Hà Anh đƣợc thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký công 

ty mã số công ty 0600523996. Đăng ký lần đầu ngày 06/3/2009, đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 ngày 10/01/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tỉnh Nam Định cấp, với các ngành nghề kinh doanh: kinh doanh du lịch 

sinh thái, nhà nghỉ khách sạn, nhà hàng dịch vụ ăn uống,...; kinh doanh đồ nội 

thất, thiết bị; mua bán vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, công 

nghiệp thi công; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thƣơng mại, dịch vụ quảng cáo 

theo hợp đồng; sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gia công, mua bán hàng dệt 

may,... 

Năm 2018, Công ty dựa trên ngành nghề kinh doanh và nghiên cứu nhu cầu 

thị trƣờng, đã xác định phƣơng hƣớng đầu tƣ dự án Xây dựng cơ sở kinh doanh 

nội thất và vật liệu xây dựng tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. Dự án đã đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2018 và đƣợc UBND huyện Vụ Bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trƣờng tại giấy xác nhận số 79/GXN-UBND ngày 09/11/2018. 

Do tình hình dịch covid nên Công ty mới chỉ thực hiện phần san lấp mặt 

bằng, chƣa thực hiện thi công các công trình theo kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đã 

đƣợc xác nhận. Năn 2022, Công ty đã làm văn bản xin điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ dự án và đã đƣợc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2068/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2022 về việc Phê duyệt điều chỉnh Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự 

án Xây dựng cơ sở kinh doanh nội thất và vật liệu xây dựng tại xã Minh Tân, 

huyện Vụ Bản của Công ty TNHH Hà Anh. 

Theo quy định tại Điều 39, khoản 4 Điều 41 và khoản 2 Điều 171 của Luật 

BVMT năm 2020  và  mục  số  2  phụ  lục  V  ban  hành  kèm  

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

tiết một số điều của Luật BVMT thì dự án thuộc đối tƣợng phải lập hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trƣờng trình UBND huyện Vụ Bản cấp giấy phép môi 

trƣờng. 
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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

    

1. Tên chủ dự án đầu tƣ: 

  Công ty TNHH Hà Anh. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thƣợng, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Vũ Tiến Hiệp - Chức 

vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký công ty mã số công ty 0600523996. Đăng ký lần 

đầu ngày 06/3/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10/01/2020 do Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Nam Định cấp. 

2. Tên dự án đầu tƣ: 

“Xây dựng cơ sở kinh doanh nội thất và vật liệu xây dựng” 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định   

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

công): dự án đầu tƣ thuộc nhóm C (tổng mức đầu tƣ của dự án 43.697.122.000 

đồng). 

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

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư: 

Dự án có diện tích 2.542,6 m
2
 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nội 

thất và vật liệu xây dựng. 

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

xuất của dự án đầu tư: 

    - Quy trình kinh doanh: 

Hàng hóa (nội thất, vật liệu xây dựng)  Nhập về kho, bãi Xuất bán 

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: 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu. 

- Xăng, dầu phục vụ cho các loại xe: 10m
3
/năm 
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Chủ dự án: Công ty TNHH Hà Anh 

Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. 

- Nội thất: 10.000 sản phẩm/năm 

- Vật liệu xây dựng: 1.000 tấn/năm. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

* Nhu cầu dùng nƣớc:  

Dự án sử dụng nƣớc sạch từ nhà máy nƣớc sạch của địa phƣơng để cung 

cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt: Khi đi vào hoạt động, dự kiến dự án 

tuyển dụng khoảng 30 cán bộ công nhân viên. Theo TCXDVN 33:2006 Cấp nƣớc 

- mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn dùng nƣớc 

cho công nhân khoảng 100l/ngƣời/ngày, nhu cầu sử dụng nƣớc của Công ty là: 

100 l/ngƣời/ngày x 30 ngƣời = 3.000 l/ngày = 3 m
3
/ngđ. 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc cho hoạt động sản xuất: Công ty không sử dụng 

nƣớc cho hoạt động sản xuất. 

Ngoài ra còn có lƣợng nƣớc sử dụng cho tƣới cây và phòng cháy chữa cháy. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Nguồn điện đƣợc cung cấp cho hoạt động của cửa 

hàng đƣợc cấp bởi Điện lực huyện Vụ Bản, cấp vào trạm biến áp của Công ty. 

Lƣợng điện sử dụng khoảng 500 kw/tháng.  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

5.1. Vị trí địa lý của cơ sở: 

  Dự án có diện tích 2.542,6 m
2
, vị trí tại tờ bản đồ số 31, thửa đất số 265, 

266, 185, bản đồ xã Minh Tân lập năm 2011. Vị trí tiếp giáp nhƣ sau:  

  Phía Bắc giáp khu dân cƣ xã Minh Tân. 

  Phía Nam giáp mƣơng nội đồng, tiếp đến là quốc lộ 38B. 

  Phía Đông giáp ruộng lúa . 

  Phía Tây giáp với mƣơng tiêu thoát nƣớc trong khu dân cƣ. 

 5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Bảng 1. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục công tác DT (m²) Ghi chú 

I Hạng mục chính 

1 Nhà điều hành, trƣng bày sản 

phẩm, chốt bảo vệ, nhà kho 

952  
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Chủ dự án: Công ty TNHH Hà Anh 

Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. 

2 Bãi vật liệu 612  

II Hạng mục bảo vệ môi trƣờng 

3 Kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng 

10  

4 Kho chứa chất thải nguy hại 10  

5 Hệ thống bể xử lý nƣớc thải 

(xây dựng ngầm) 

20  

6 Cây xanh, thảm cỏ 606  

III Hạng mục phụ trợ 

7 Cổng ra vào -  

8 Sân, đƣờng nội bộ 352,6  

*  Thuyết minh các hạng mục công trình:  

Đầu tƣ xây dựng của dự án hoàn chỉnh đồng bộ công trình đáp ứng mục 

tiêu: 

 - Quy hoạch mặt bằng phải phân khu chức năng rõ ràng mạch lạc, việc 

quản lý, vận hành, bảo vệ phải thuận lợi. 

 - Bố trí các công trình đảm bảo hƣớng gió tốt, đảm bảo thông thoáng tối 

đa, tạo đƣợc cảnh quan với các mảng cây xanh bóng mát. 

 - Tiết kiệm đất đai, cân đối quỹ đất toàn khu vực để sử dụng hợp lý và có 

hiệu quả. 

 - Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng. 

 Các công trình xây dựng đảm bảo vừa mang tính chất sử dụng cao, lại 

vừa mang tính mỹ quan. Đồng thời các công năng trong công trình cần có 

nghiên cứu để đảm bảo vận hành sử dụng thuận lợi. 

 * Nhà điều hành, trƣng bày sản phẩm, chốt bảo vệ + nhà kho: 

 - Nhà điều hành, trƣng bày sản phẩm, chốt bảo vệ + nhà kho đƣợc thiết 

kế quy mô 1-2 tầng; bố trí toàn bộ không gian là làm việc, trƣng bày sản 

phẩm,.... Mái dựng giàn vì kèo thép, lợp tôn. 

 - Giải pháp thông gió chiếu sáng là hệ thống cửa đi cửa sổ và hệ thống 

nhân tạo nhƣ quạt, đèn … 

 - Giải pháp kiến trúc cân đối, hài hoà. 

 - Kết cấu: 
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   Móng đƣợc thiết kế là móng cốc, gia cố nền móng bằng cọc tre, L = 

2,5m, 25c/m2, yêu cầu cọc tre tƣơi, già, đặc chắc không khuyến tật, đƣờng kính 

D => 6cm, đệm cát đen phủ đầu cọc dày 10cm.. 

   Bê tông lót đài móng mác 100# đá 4x6. 

   Đài móng, dầm móng bê tông mác 200# đá 1x2. Thép CI, CII. 

 - Phần thân: 

   Nhà đƣợc thiết kế hệ kết cấu khung thép chịu lực. Cột thép tổ hợp. 

Tƣờng xây gạch không nung vữa xi măng mác 75#. Nền nhà bê tông mác 150# 

đá 2x4. 

 + Kết cấu mái dốc: Mái giàn vì kèo thép chịu lực, liên kết vì kèo thép 

bằng xà gồ thép C100x3, lợp tôn dày 0,47m theo kiến trúc công trình. 

 - Hoàn thiện: 

 - Trát trong và ngoài nhà bằng vữa xi măng mác 75#, cửa đi dùng cửa 

kính cƣờng lực. Nền nhà đổ bê tông mác 200# đá 1x2 dày 150. 

 * Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, kho chứa chất 

thải nguy hại: 

 Nhà khung cột dầm bằng bê tông cốt thép một tầng, mái lợp tôn chống 

nóng, vì kèo bằng thép V50x50x5. 

 + Nền: Gia cố bằng cọc tre tƣơi già đặc chắc. 

 + Mái tôn chống nóng mạ màu dày 0,45mm có lớp bông cách nhiệt. Xà 

gồ bằng thép hộp 40x80x1.5. 

 + Nền nhà đổ bê tông mác 200 dầy 150 mm. 

 * Hệ thống bể xử lý nƣớc thải: 

 Khu xử lý nƣớc thải ngầm kết cấu bằng bê tông cốt thép với diện tích 20 

m², ngăn các khu chức năng bằng gạch đặc.  

 + Nền: Gia cố bằng cọc tre tƣơi già đặc chắc. 

 + Khung bằng bê tông cốt thép kết hợp với tƣờng gạch chịu lực. 

 + Nền đổ bê tông mác 200 dầy 200 mm, đánh nền bằng xi măng tinh. 

 * Cổng + tƣờng rào: 

 Dùng tƣờng rào gạch đối với vị trí không tiếp giáp đƣờng giao thông, 

vừa kín đáo, vừa an toàn trong công tác bảo vệ. Tƣờng rào xây gạch 110, bổ trụ 

220x220 khoảng cách trụ 3-4 m. 30 m bố trí 1 khen lún. 

 Mặt tiếp giáp với đƣờng giao thông bố trí dùng hàng rào sắt thoáng tạo 

cảnh quan, bổ trụ 220x220 khoảng cách trụ 3m, chân tƣờng rào xây gạch 60 cm, 

chiều cao tổng thể 2,2m. 
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 * Sân đƣờng nội bộ: 

 - Thiết kế tạo kiến trúc không gian tổng mặt bằng đảm bảo mỹ quan và 

hợp lý trong công năng.  

 - Cao độ thiết kế hoàn thiện các tuyến đƣờng và sân đƣợc lấy theo cao độ 

thiết kế san nền. 

 - Về kết cấu, gồm các lớp: 

   Cát đen lu lèn kỹ đạt K = 0,95;  

 + Lớp đá 4x6 dày 15cm; 

 + Lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm;  

 + Lớp bê tông đá 2x4 mác 250 dày 10 cm. 

 - Toàn bộ diện tích sân, đƣờng có chia ô tạo khe co giãn kích thƣớc 

5,0x5,0m. 

 * Cây xanh và bồn hoa cây cảnh: 

 - Trong tổng mặt bằng thiết kế quy hoạch xây dựng các bồn hoa cây cảnh 

và hệ thống cây xanh để tạo ra khuôn viên thoáng mát, đồng thời góp phần vệ 

sinh môi trƣờng đảm bảo, cách ly khu phụ với khu kinh doanh chính. 

 - Bồn hoa đƣợc xây bao quanh bằng gạch từ 0,3m-0,45m, đổ đất màu. 
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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: 

  Dự án phù hợp với định hƣớng theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 

hội của tỉnh Nam Định và huyện Vụ Bản. Đồng thời dự án cũng góp phần tạo công 

ăn việc làm cho ngƣời lao động tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. 

 Dự án phù hợp với quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 

Nam Định đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 đã đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18/12/2018. 

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

 Địa điểm thực hiện dự án tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. Với vị trí thực 

hiện dự án phù hợp định hƣớng phát triển quy hoạch tỉnh, huyện đã đƣợc phê 

duyệt. Trong quá trình đi vào hoạt động dự án có phát sinh nƣớc thải, chất thải 

rắn, tuy nhiên công ty sẽ đầu tƣ các biện pháp thu gom, xử lý chất thải đảm bảo 

chất thải xử lý đạt quy chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng, cụ thể 

nhƣ sau: 

  - Đối với nƣớc thải đảm bảo xử lý QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi thải ra mƣơng nội đồng 

phía Nam dự án. 

 - Đối với chất thải rắn sinh hoạt: hợp đồng với đội thu gom rác của địa 

phƣơng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định 

 - Đối với chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: Lƣu 

giữ tại kho chứa, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo quy định. 

 Nhƣ vậy có thể khẳng định rằng khi đi vào hoạt động, các chất thải phát sinh 

đƣợc thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng dự 

án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng. 
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Chƣơng III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật:  

1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

 - Mƣơng nội đồng phía Nam, nơi tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của dự án. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án: 

 - Khu dân cƣ xã Minh Tân, huyện Vụ Bản  

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:  

Nơi tiếp nhận nƣớc thải của dự án là mƣơng nội đồng phía Nam dự án.  

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:  

Mƣơng tiếp nhận nƣớc thải của dự án là mƣơng nội đồng, có chức năng 

tiêu thoát nƣớc cho khu vực. Mƣơng có bề rộng khoảng 2m, chiều sâu khoảng 

1m. 

2.3. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công 

trình thủy lợi:  

 Tên đơn vị: UBND xã Minh Tân 

3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực 

hiện dự án: 

 Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án, 

vào mùa khô nên mƣơng nội đồng không có nƣớc, chủ dự án không thể lấy nƣớc 

để quan trắc chất lƣợng nguồn nƣớc của mƣơng nội đồng. 
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Chƣơng IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án: 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:  

(1) Nước thải sinh hoạt. 

- Chủ thầu xây dựng sẽ ƣu tiên tuyển dụng công nhân địa phƣơng có điều 

kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nƣớc thải trên công trƣờng. Tổ chức nhân 

lực hợp lý theo từng công đoạn thi công. 

- Trong khu vực công trƣờng xây dựng, đơn vị thi công sẽ bố trí lán trại 

cho bảo vệ trực đêm, 01 nhà vệ sinh di động có thể tích lƣu chứa 3 m
3
/nhà vệ 

sinh, đƣợc sản xuất bằng nhựa composite đặt tại công trƣờng để thu gom nƣớc 

thải sinh hoạt hàng ngày từ hoạt động của công nhân xây dựng trên công trƣờng. 

Định kỳ thuê đơn vị hút bùn cặn, nƣớc thải đƣa đi xử lý. 

(2) Nước mưa chảy tràn, nước thải từ hoạt động xây dựng: 

- Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nƣớc tự nhiên có trong khu vực 

dự án và đào rãnh đất thu gom nƣớc xung quanh chân công trình có chiều sâu 

50cm, rộng 50cm để thoát nƣớc. Nƣớc thải sau thu gom sẽ chảy qua 01 hố ga 

lắng cặn có thể tích khoảng 2m
3
 trƣớc khi thoát ra mƣơng nội đồng. 

- Đơn vị thi công thƣờng xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại 

đƣờng cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đƣờng thoát nƣớc thải. 

- Yêu cầu công nhân sử dụng nƣớc theo đúng định mức trong quá trình 

đảo trộn xi măng, cát, đá,… để hạn chế phát sinh nƣớc thải ra môi trƣờng bên 

ngoài. 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc 

để ngăn ngừa thất thoát vào đƣờng thoát thải. 

Ngoài ra, đơn vị thi công ƣu tiên sử dụng bê tông thƣơng phẩm nhằm hạn 

chế nƣớc thải phát sinh 

* Các biện pháp giảm thiểu khác:  

- Nhà thầu thi công yêu cầu công nhân, ngƣời lao động trên công trƣờng 
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không rửa phƣơng tiện, dụng cụ thi công dƣới sông, mƣơng. Không để nƣớc thải 

rửa phƣơng tiện, máy móc thi công chảy trực tiếp vào nguồn nƣớc. Vị trí tập 

trung thiết bị thi công để xa kênh mƣơng nội đồng tránh để dầu thải thâm nhập 

trực tiếp vào nguồn nƣớc.  

- Các phƣơng tiện hoạt động trên công trƣờng khi đến hạn bảo dƣỡng 

hoặc thay dầu đƣợc đƣa tới các gara để sửa chữa, thay thế và bảo hành định kỳ 

để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành phần 

nguy hại tới môi trƣờng. 

- Không tập kết vật tƣ gần kênh mƣơng nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt khu vực dự án. 

 - Các khu vực chứa nhiên liệu (dầu, xăng, ...), thiết bị, nguyên vật liệu thi 

công cần đƣợc bố trí khu vực chứa đảm bảo các điều kiện lƣu trữ theo quy định. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại:  

1.2.1. Rác thải sinh hoạt: 

Bố trí tổng số 2 thùng chứa thể tích 220 lít để chứa rác thải sinh hoạt trên 

khu vực thi công xây dựng dự án, sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của 

địa phƣơng hàng ngày đến thu gom đem đi xử lý theo quy định. 

1.2.2. Chất thải rắn xây dựng: 

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng, 

nhà thầu thực hiện các biện pháp sau: 

+ Bố trí 01 ngƣời thƣờng xuyên thu gom, phân loại chất thải rắn phát sinh 

trên công trƣờng. 

+ Xây dựng kế hoạch vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực dự án trong 

thời gian sớm nhất, thời gian lƣu chứa chất thải không quá 3 ngày.  

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng cho công nhân, ngƣời 

lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trƣờng; 

  Lƣợng gạch vỡ, vữa tƣờng, bê tông, đất, cát…phát sinh trong quá trình 

thi công xây dựng đƣợc thu gom dùng để san lấp tôn nền và thuê đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý theo quy định. 

+ Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho 

đơn vị có nhu cầu sử dụng.  
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 1.2.3. Chất thải nguy hại: 

- Giẻ lau dính dầu mỡ thải, sơn thải,... đƣợc thu gom hàng ngày vào 03 

thùng loại 220 lít/thùng, có nắp đậy đặt tại khu vực có mái che trong khu vực dự 

án. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ đƣợc thu gom, lƣu giữ và thuê đơn vị có 

chức năng đến thu gom, vận chuyển đƣa đi xử lý theo quy định của Luật BVMT 

năm 2020 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành luật. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:  

Quá trình triển khai xây dựng dự án sẽ sinh ra bụi, khí thải từ công trƣờng 

và từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Để giảm thiểu các 

tác động của bụi, khí thải phát sinh trong quá trình này, Chủ dự án sẽ yêu cầu 

đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:  

- Yêu cầu các xe khi vận chuyển nguyên vật liệu nhƣ cát, gạch, xi 

măng,… phải thực hiện đúng các quy định giao thông: phải có bạt che chắn, 

không để bụi rơi vãi, bay trên đƣờng. Nếu xảy ra hiện tƣợng rơi vãi chất thải, 

nguyên vật liệu trên tuyến đƣờng vận chuyển thực hiện thu dọn, xử lý kịp thời.  

- Bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu hợp lý, lán trại tạm hợp lý; Có bạt và 

những tấm tôn che chắn xung quanh khu xây dựng tránh phát tán bụi. 

- Hạn chế tối đa sự hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển vào giờ cao 

điểm về mật độ giao thông. Các phƣơng tiện giao thông, máy móc, thiết bị 

thƣờng xuyên đƣợc kiểm định, bảo dƣỡng định kỳ. 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

1.4.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. 

- Sử dụng các phƣơng tiện, máy móc thi công đạt tiêu chuẩn Việt Nam về 

an toàn kỹ thuật môi trƣờng và định kỳ thực hiện bảo dƣỡng đảm bảo tình trạng 

hoạt động tốt. 

- Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, 

nhằm tránh sự cộng hƣởng làm gia tăng độ ồn. 

- Không làm việc vào giờ nghỉ ngơi (Từ 22h hôm trƣớc đến 6h sáng ngày 

hôm sau và từ 11h đến 13h). 

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân lao động trên công trƣờng. 

1.4.2. Biện pháp chống rung. 
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Ngăn 1 

 

Ngăn 2 

 Ngăn 3 

 

 
Nƣớc thải 

sinh hoạt 

 

- Kiểm tra thƣờng xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và 

hƣ hỏng. 

- Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hƣởng làm 

tăng độ rung của các loại máy móc. 

- Công nhân vận hành máy móc đƣợc trang bị bảo hộ lao động nhƣ giày 

vải, găng tay lót cao su đàn hồi. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Theo quy đinh tai điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 

của Chính phủ quy định về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải thì khối lƣợng nƣớc 

thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp. Do vậy khối lƣợng nƣớc 

thải phát sinh của dự án là 3 m
3
/ngđ. 

Nƣớc thải từ các khu nhà vệ sinh đƣợc thu gom bằng đƣờng ống nhựa về 

bể tự hoại đƣợc xây dựng ngầm dƣới mỗi công trình chính:  

Sơ đồ 1. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

 

 

 

 

 

 

 Nguyên lý làm việc của bể tự hoại đồng thời làm 2 chức năng: lắng và 

phân hủy yếm khí cặn lắng. Nƣớc thải sau khi qua ngăn 1 để tách cặn sẽ tiếp tục 

qua ngăn 2 xử lý sinh học rồi qua ngăn lắng 3. Cặn lắng đƣợc lƣu giữ trong bể 

từ 3 – 6 tháng, dƣới tác động của vi sinh vật yếm khí các chất hữu cơ đƣợc phân 

hủy thành khí CO2, CH4 và các chất vô cơ hòa tan. Bể tự hoại đƣợc thiết kế và 

xây dựng đúng sẽ đạt hiệu suất lắng cặn trung bình 50 - 70% cặn lơ lửng (TSS) 

và 25 - 45% chất hữu cơ (BOD và COD). Nƣớc thải sau khi xử lý trong bể tự 

hoại sẽ chảy theo đƣờng ống UPVC D110 và HT hố ga về hệ thống bể xử lý 

nƣớc thải của Công ty. 
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- Đối với nƣớc thải từ khu nhà ăn đƣợc dẫn qua bể tách dầu mỡ, sau đó 

theo đƣờng ống nhựa PVC D200 dẫn vào trạm xử lý nƣớc thải tập trung. 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ nhƣ sau: 

  Nƣớc thải tại khu vực bếp ăn theo đƣờng ống D200 xuống bể tách dầu mỡ. 

Nƣớc thải sẽ đƣợc đƣa vào ngăn chứa thứ nhất của bể lọc tách dầu mỡ thông qua 

sọt rác đƣợc thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn nhƣ các loại thực 

phẩm, lá rau hay các loại tạp chất khác...  

  Sau đó nƣớc thải đi sang ngăn thứ hai của bể lọc tách dầu mỡ, tại đây, dầu 

mỡ sẽ nổi lên trên mặt nƣớc. Còn phần nƣớc thải sau khi mỡ và dầu đã đƣợc tách 

ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy ra hệ thống ống nhựa D200, hệ thống hố ga 

lắng cặn về hệ thống bể xử lý nƣớc thải. Lớp dầu mỡ sẽ đƣợc định kỳ thu gom, lƣu 

giữ và xử lý cùng với chất thải sinh hoạt. 

- Công ty sẽ đầu tƣ hệ thống bể xử lý nƣớc thải tập trung công suất 5 m
3
/ngđ 

để thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo nƣớc thải xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi thải ra mƣơng nội đồng phía Nam dự án. 

Sơ đồ 2: Quy trình xử lý nước thải hệ thống bể xử lý công suất 5 m
3
/ng.đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc thải 
 

Bể thu gom 

 

Bể khử trùng 
 

Hố ga (nƣớc thải đạt QCVN 

18:2008/BTNMT (cột B) 
 

Mƣơng nội đồng phía Nam 

dự án 
 

Bể lắng 
 

Bể lọc 
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Thuyết minh quy trình: 

- Bể thu gom: Nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải nhà ăn sau khi đƣợc xử lý 

sơ bộ đƣợc đƣa về bể thu gom để ổn định lƣu lƣợng, nồng độ nƣớc thải.  

- Bể lắng: Tại đây diễn ra quá trình lắng sinh học nƣớc thải, bùn cặn có 

trọng lƣợng lớn sẽ đƣợc lắng xuống đáy. Lớp nƣớc bên trên sẽ chảy sang bể lọc. 

- Bể lọc: Nƣớc thải từ bể lắng sẽ lần lƣợt đi qua 04 lớp vật liệu lọc là sỏi 

cuội, cát, đá, than hoạt tính. Nƣớc thải từ ngăn lắng sang bể lọc, nƣớc đi từ dƣới 

lên lần lƣợt qua các lớp vật liệu lọc, mỗi lớp có bề dày 50cm. Khi nƣớc thải đi 

qua một lớp vật liệu, các chất rắn có kích thƣớc lớn hơn sẽ bị giữ lại trên bề mặt 

vật liệu lọc hoặc giữa các khe hở của lớp vật liệu lọc. Quá trình lọc nhằm loại bỏ 

các chất rắn lơ lửng, khử bớt nƣớc của bùn lấy ra từ ngăn lắng. Lớp than hoạt tính 

dùng để hấp phụ. Nguyên tắc chủ yếu của quá trình hấp phụ là bề mặt của các 

chất rắn (sử dụng làm chất hấp phụ) khi tiếp xúc với nƣớc thải có khả năng giữ lại 

các chất hòa tan trong nƣớc thải trên bề mặt của nó do sự khác nhau của sức căng 

bề mặt. Quá trình hấp phụ có hiệu quả trong việc làm giảm hơi mùi, màu, COD, 

BOD5 còn trong nƣớc thải... Các lớp vật liệu lọc sau một thời gian sử dụng sẽ bão 

hòa và mất khả năng hấp phụ và cần đƣợc thau rửa hoặc thay thế vật liệu mới, 

Chủ dự án sẽ căn cứ vào khả năng hấp phụ của vật liệu lọc để có chế độ thay thế 

hoặc thau rửa phù hợp. Quá trình thay thế vật liệu lọc thực hiện bằng cách thủ 

công: nhấc nắp bể lên sau đó tiến hành thay vật liệu lọc hoặc thau rửa. 

- Bể khử trùng: Nƣớc thải sau khi qua các ngăn vật liệu lọc theo đƣờng 

ống chảy vào bể khử trùng, tại bể khử trùng có bổ sung hóa chất Cloramin (dạng 

viên, đặt trong ống nhựa có đƣờng kính Ф200) nƣớc thải đi qua sẽ đƣợc loại bỏ 

các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform có trong nƣớc thải, do đó tránh 

đƣợc khả năng lan truyền các vi sinh gây bệnh ra môi trƣờng. Hóa chất khử 

trùng sẽ đƣợc tính toán bổ sung hàng tuần để tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật 

gây bệnh còn sót lại trong nƣớc thải. Nƣớc thải từ ngăn khử trùng xử lý đảm bảo 

đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp đƣợc chảy ra hố ga sau xử lý trƣớc khi thải ra mƣơng nội đồng phía 

Nam dự án. 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.2.1. Giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm. 
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Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có 

tính chất là phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống 

chế nguồn ô nhiễm này, một số biện pháp sẽ đƣợc nhà máy áp dụng đó là: 

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phƣơng tiện giao thông ra vào hợp lý. 

Xe khi vào phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên 

liệu và sản phẩm không đƣợc nổ máy. 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho 

và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

- Trang bị bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang chống bụi, găng tay…cho công 

nhân bốc xếp hàng hoá. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

2.3.1. Rác thải sinh hoạt 

 Rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 12 kg/ngày. Công ty sẽ bố trí 3 thùng 

chứa (loại có nắp đậy kín, thể tích 100 lít/thùng) đăt tại các vị trí hay phát sinh 

chất thải để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh và ký hợp đồng với đơn vị thu 

gom của xã đến thu gom, vận chuyển đƣa đi xử lý với tần suất 03 lần/tuần. 

2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh khoảng 20 kg/tháng, 

thành phần gồm: bìa carton thải, túi nilon thải,...Công ty sẽ xây dựng kho chứa 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng có diện tích 10 m
2
. Tại đây, chất thải rắn 

công nghiệp đƣợc công nhân tiến hành phân loại. Đối với những chất thải có thể 

tái chế đƣợc sẽ bán cho cơ sở, cá nhân có nhu cầu. Đối với những loại chất thải 

không thể tái chế, Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận chuyển 

đƣa đi xử lý theo quy định.  

2.3.3. Chất thải nguy hại: 

Bảng 2. Chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

Tồn tại 

Ngƣỡng 

CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 

16 01 06 

 
Rắn ** 1 

2 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 

thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn * 2 



Giấy phép môi trường dự án: “Xây dựng cơ sở kinh doanh nội thất và vật liệu xây dựng” 

16 

Chủ dự án: Công ty TNHH Hà Anh 

Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. 

3 

Dầu thải (phát sinh từ 

quá trình bảo dƣỡng máy 

móc, thiết bị) 

17 07 03 Lỏng  ** 5 

Tổng 8 

Tất cả CTNH của công ty đƣợc thu gom, lƣu giữ, vận chuyển và xử lý 

theo quy đinh tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông 

tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

cụ thể nhƣ sau: 

- Bố trí khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại có diện tích 10 m
2
, bên trong 

bố trí đặt 03 thùng chứa (dung tích 50-100lit/thùng). Kho chứa đảm bảo các yêu 

cầu nhƣ mặt sàn trong khu vực lƣu giữ phải kín, không bị thẩm thấu và tránh 

nƣớc mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mƣa cho toàn bộ khu 

vực lƣu giữ CTNH.  

- Tại khu vực lƣu giữ CTNH đƣợc trang bị biển báo, biển cảnh báo theo 

quy định. 

- Từng loại chất thải nguy hại đƣợc lƣu chứa trong các thùng chứa riêng 

và có dán mác ghi mã chất thải nguy hại cho từng loại.   

- Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị đƣợc cấp giấy phép hành nghề quản 

lý chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định 

của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.  

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường: 

- Bảo dƣỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

- Không sử dụng máy quá cũ, không vận hành cùng lúc các máy tránh gây 

cộng hƣởng tiếng ồn và độ rung. 

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

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

 * Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống bể xử lý nước thải: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nƣớc thải. Khi hệ thống bể xử lý 

nƣớc thải gặp sự cố nhƣ nƣớc thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, 

Công ty sẽ tiến hành bơm ngƣợc nƣớc thải từ hố ga cuối cùng trở về bể thu gom 



Giấy phép môi trường dự án: “Xây dựng cơ sở kinh doanh nội thất và vật liệu xây dựng” 

17 

Chủ dự án: Công ty TNHH Hà Anh 

Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản. 

của hệ thống xử lý nƣớc thải, kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi sự cố đƣợc 

khắc phục mới tiến hành xử lý. Sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép, 

nƣớc thải mới đƣợc thải ra ngoài môi trƣờng.  

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Để thực hiện tốt công tác PCCC, Chủ dự án đã thiết kế, thi công và 

nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định hiện hành. Các 

công trình, biện pháp phòng ngừa cháy nổ bao gồm: 

- Trang bị bình chữa cháy xách tay đặt trong hộp tại các vị trí dễ thấy tại 

những khu vực phù hợp: khu vực sản xuất, liền kề tủ điện,… 

- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn điện cho các thiết bị máy móc nhƣ hệ 

thống nối đất, cầu chì, aptomat… 

- Trang bị máy bơm dự phòng sẵn sàng lấy nƣớc từ mƣơng nội đồng để 

phòng ngừa cháy nổ, trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và 

các thiết bị, phƣơng tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Định kỳ 6 tháng/ lần sẽ tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy 

chữa cháy. 

- Xây dựng phƣơng án phòng cháy chữa cháy, trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại Công ty, hàng năm tổ chức 

huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phƣơng án phòng cháy chữa cháy. 

- Mua bảo hiểm cháy nổ cho Công ty.  

- Thƣờng xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến và giáo dục các kiến 

thức về phòng chống cháy nổ cho ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động. 

Xây dựng nội quy PCCC nơi sản xuất, làm việc và phổ biến cho cán bộ, công 

nhân trong Công ty hiểu biết và nghiêm túc thực hiện. 

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi: 

 - Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đƣợc xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B) trƣớc khi thải ra mƣơng nội đồng phía Nam dự án. 

 - Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cải tạo môi trƣờng nếu 

để xảy ra ô nhiễm môi trƣờng đối với nguồn tiếp nhận. 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tóm tắt dự toán kinh 

phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

Bảng 3: Danh mục công trình bảo vệ môi trƣờng và dự toán kinh phí 

STT Tên hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Suất vốn  

đầu tƣ 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Bể xử lý nƣớc thải ngầm m
2
 20  70.000.000 

2 
Thùng chứa rác thải sinh 

hoạt 
Chiếc 03 200.000 600.000 

3 
Thùng chứa rác thải 

nguy hại 
Chiếc 03 200.000 600.000 

  TỔNG CỘNG       71.200.000 

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi 

công theo dõi, giám sát công nhân tham gia thi công thực hiện các phƣơng án 

giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng.  

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm theo 

dõi, giám sát và quản lý các nguồn thải phát sinh và vận hành các hệ thống bể xử 

lý chất thải, thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ với Cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng.  

Ngoài ra, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh 

kiểm tra môi trƣờng theo quy định của pháp luật. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

 Để hoàn thành một báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng không chỉ 

sử dụng một phƣơng pháp đánh giá, mà phải kết hợp rất nhiều phƣơng pháp. 

Mỗi phƣơng pháp áp dụng tuy không toàn diện nhƣng nhìn chung chúng bổ 

sung cho nhau trong toàn bộ quá trình thực hiện báo cáo đề xuất. Việc áp dụng 

các phƣơng pháp trên đã giúp báo cáo đƣa ra đƣợc những tính toán rất cụ thể, đó 

là các tính toán ban đầu nhằm giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và rõ ràng các 

vấn đề nảy sinh khi thực hiện dự án cũng nhƣ những lợi ích to lớn về kinh tế mà 

dự án mang lại. 

Các công cụ đánh giá trong báo cáo là phƣơng pháp thống kê, phƣơng 

pháp khảo sát ngoài hiện trƣờng, phƣơng pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô 
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nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập, phƣơng pháp so sánh,… Các phƣơng 

pháp này đƣợc áp dụng một cách độc lập hoặc kết hợp với nhau một cách hài 

hòa nhằm phân tích, dự báo đánh giá các tác động môi trƣờng một cách chính 

xác nhất. Cụ thể nhƣ sau: 

- Các số liệu về hiện trạng các thành phần môi trƣờng: Đƣợc thực hiện bằng 

các phƣơng pháp điều tra, khảo sát, đo đạc. 

- Về đánh giá tác động môi trƣờng của dự án và xây dựng các biện pháp 

giảm thiểu: Các số liệu tính toán, dự báo và đánh giá các phát thải và tác động 

của dự án đƣợc thực hiện bằng việc sử dụng chủ yếu các phƣơng pháp đánh giá 

nhanh và phƣơng pháp phân tích đánh giá tổng hợp. Việc định lƣợng các tác 

động đƣợc xây dựng dựa trên các hệ số phát thải do Tổ chức y tế thế giới - 

WHO và từ các công trình nghiên cứu khoa học, các sách giáo khoa, sách tham 

khảo đã đƣợc công nhận. Phƣơng pháp tính đƣợc xây dựng trên cơ sở các giá trị 

trung bình của các thông số môi trƣờng và đƣợc đánh giá theo Quy chuẩn Việt 

Nam quy định. Báo cáo là những đánh giá tổng hợp các tác động môi trƣờng của 

dự án có độ tin cậy cao, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác 

động và phòng ngừa ứng cứu sự cố môi trƣờng. 
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Chƣơng V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

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

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 5m
3
/ngđ. 

- Dòng nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp trƣớc khi thải ra 

mƣơng nội đồng phía Nam dự án. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải: Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý bảo đảm các thông số không vƣợt quá giá trị 

tối đa cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) với hệ số Kq=0,9; Kf=1,1. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép (QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B, C = Cmax) 

1 pH - 6÷9 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 29,7 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 49,5 

4 COD mg/l 74,3 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 5,0 

6 Dầu mỡ khoáng mg/l 5,0 

7 Tổng phốt pho mg/l 4,0 

8 Tổng Nitơ mg/l 19,8 

9 Clo dƣ mg/l 1,0 

10 Sunfua mg/l 0,2 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

+ Vị trí xả nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho 

phép đƣợc thải ra mƣơng nội đồng phía Nam dự án. Tọa độ xả thải: X = 

20
0
22

’
10,9’ ; Y = 106

0
04

’
01,8

’
 (Hệ tọa độ VN2000). 
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  Phƣơng thức xả nƣớc thải: tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: mƣơng nội đồng phía Nam dự án. 

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

  Không có. 

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

  Không có.  
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Chƣơng VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, 

chủ dự án đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải, chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, 

cụ thể nhƣ sau: 

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: Thời gian Quý 

III/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: 

Căn cứ theo khoản 5, điều 21 của 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 thì tần suất quan trắc chất thải ít nhất 3 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý 

chất thải. 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải nhƣ sau: 

Bảng 5: Thời gian dự kiến lấy mẫu  

Thời gian lấy mẫu 
Nƣớc thải 

Trƣớc xử lý Sau xử lý 

Ngày 15/9/2023 01 mẫu tại bể thu gom 01 mẫu tại bể khử trùng. 

Ngày 16/9/2023  01 mẫu tại bể khử trùng. 

Ngày 17/9/2023  01 mẫu tại bể khử trùng. 

 - Đơn vị thực hiện quan trắc lấy mẫu (Đơn vị đƣợc cấp phép theo quy định 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng). 

2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

 Theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ thì Dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc môi 

trƣờng định kỳ. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trƣờng. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

+ Cam kết xử lý nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp trƣớc khi thải vào mƣơng nội 

đồng phía Nam dự án. 

  Thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, 

rác thải công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại theo quy định của pháp 

luật. 
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