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CHƯƠNG I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng.  
- Địa chỉ văn phòng: 57-59, Đường số 3, Khu phố 8, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: (Ông) Lê Kim Khánh. 
- Điện thoại:  028 3728 1818;   Fax: 028 3728 3600; E-mail: 
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0302106549, đăng ký lần đầu ngày 18/09/2000, 

đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 16/11/2022 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp. 

- Chi nhánh Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng số 0302106549-001, đăng ký lần 
đầu ngày 12/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 22/08/2015 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

2. Tên cơ sở: Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn sản 
phẩm/năm. 

- Địa điểm cơ sở: 52-A, Đường Lò Than, ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường, phê duyệt của dự án như sau: 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 
Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

1 
Giấy xác nhận đăng 
ký kế hoạch bảo vệ 
môi trường 

Số 78/GXN-
STNMT ngày 
19/04/2021 

Sở Tài nguyền và Môi trường xác 
nhận Công ty TNHH Cánh Đồng 
Vàng đã đăng ký kế hoạch bảo vệ 
môi trường của Dự án “Nhà máy 
chế biến nông sản, thực phẩm công 
suất 5.000 tấn sản phẩm/năm” 

2 

Giấy chứng nhận 
thẩm duyệt thiết kế 
về phòng cháy và 
chữa cháy 

Số 271/TĐ-PCCC 
ngày 18/06/2019 

Phòng cảnh sát Phòng cháy và chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ chứng nhận 
nhà xưởng mở đã được thẩm duyệt 
về thiết kế về phòng cháy và chữa 
cháy 

3 
Văn bản nghiệm thu 
phòng cháy và chữa 
cháy 

Số 300/PC07-PC 
ngày 08/10/2019 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
đồng ý việc nghiệm thu về phòng 
cháy và chữa cháy của Công ty 
TNHH Cánh Đồng Vàng đối với 
công trình nhà xưởng mở rộng 

4 

Giấy phép khai thác, 
sử dụng nước dưới 
đất (Gia hạn lần thứ 
3) 

Số 262/GP-
UBND ngày 
21/11/2022 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho 
phép Chi nhánh Công ty TNHH 
Cánh Đồng Vàng được khai thác, sử 
dụng nước dưới đất. 

5 Giấy phép xả nước Số 371/GP- UBND tỉnh Đồng Nai cho phép 
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STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 
Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

thải vào nguồn nước 
(Gia hạn lần 2) 

UBND ngày 
29/12/2020 

Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng 
được xả nước thải đã được xử lý đạt 
quy chuẩn môi trường 

- Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường Số 78/GXN-STNMT 
ngày 19/04/2021 của Dự án “Nhà máy ché biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 
tấn sản phẩm/năm” tại số 52-A, đường Lò Than, ấp 2, xã Tan An, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư cơ sở 100.000.000.000 đồng. 

 Dự án thuộc nhóm B (theo khoảng a, điều 4, mục IV, phần A và Mục III phần 
B, tổng vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng). 

 Dự án thuộc nhóm II theo mục 2, phụ lục IV nghị định 08/2022/NĐ-CP. 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 
3.1. Công suất của cơ sở:  
Công suất tối đa của cơ sở là chế biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn 

sản phẩm/năm. Hiện tại, cơ sở đang sản xuất với công suất 4.100 tấn sản phẩm/năm, 
đạt 82% công suất sản xuất. 

Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường được cấp Giấy phép xả nước thải số 
371/GP-UBND ngày 29/12/2020 của có địa chỉ trụ sở tại 52A, đường Lò Than, ấp 2, 
xã ân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai sẽ hết hạn giấy phép trước ngày 
29/12/2022. 

Để đảm bảo thực hiện đúng Luật bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở xin lập hồ sơ 
xin giấy phép môi trường cho cơ sở “Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm công 
suất 5.000 tấn sản phẩm/năm” để cơ sở hoạt động đúng theo quy định. 

3.2. Công nghệ của cơ sở: 
3.2.1. Quy trình sản xuất bơ đậu phộng 
3.2.1.1. Quy trình sản xuất bán thành phẩm đậu phộng xay 
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Hình 1. Quy trình sản xuất bán thành phẩm đậu phộng xay 
Thuyết minh quy trình: 
Đậu phộng mua về được rang, làm sạch các bụi bẩn (quá trình rang, làm sạch thực 

hiện bằng máy, kiểm tra bán tự động), sau đó đậu được qua máy tách bóc vỏ lụa và 
xay mịn nhuyễn các hạt. Trong quá trình xay, đậu được cho tự động qua lần lượt 3 
máy xay để nghiền tạo hỗn hợp bột mịn theo yêu cầu, có bổ sung thêm dầu ăn để bảo 
quản đậu.  

Bán thành phẩm sau khi xay được lưu trữ trong các thùng nhựa dung tích 25 lít sau 
đó chuyển vào kho lưu chứa để sản xuất trong vòng 3-6 tháng. Do đậu được người dân 
thu hoạch và bán theo mùa. Nhằm ổn định nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất nên công 
ty có kế hoạch thu mua theo từng mùa và sẽ tiến hành sơ chế tạo bán thành phẩm, dự 
trữ trong kho cho quá trình sản xuất.  

3.2.1.2. Quy trình sản xuất thành phẩm bơ đậu phộng 
  
 
 
 
 
 
 
 

Xử lý nguyên liệu 

Rang, bóc vỏ lụa 

Bán thành phẩm đậu 
xay 

Đậu phộng hạt 

Vỏ, bụi, mùi 

Xay lần 1 

Xay lần 2 

Xay lần 3 

Nhiệt 

Nhiệt 

Nhiệt 

Lưu kho 

Dầu ăn 
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Hình 2. Quy trình sản xuất thành phẩm bơ đậu phộng 
Thuyết minh quy trình: 
Bán thành phẩm đậu đã xay được mang đi trộn với dầu ăn, đường, muối theo tỉ lệ 

thích hợp, quá trình trộn thực hiện trong 01 máy trộn kín. Cùng lúc đó, máy sẽ gia 
nhiệt cho hỗn hợp trong thời gian 60 phút để nấu chín hỗn hợp. Quá trình trộn và nấu 
được thực hiện cùng lúc với nhau.  

Sau khi nấu thành phẩm được để nguội trong thời gian 5 giờ, sau đó được công 
nhân lấy ra kiểm tra cảm quan nếu sản phẩm đạt được vô lọ, đóng nắp, dán nhãn và 
đóng ngày sản xuất – hạn sử dụng bằng phương pháp tự động. Thành phẩm được đóng 
thùng và chờ xuất hàng. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu quay lại giai đoạn trộn để 
trộn lại và điều chỉnh các gia vị cho phù hợp. 

3.2.2. Quy trình sản xuất mứt trái cây, filling, sinh tố trái cây, gừng – sả mật 
ong, trái cây xay và sốt cà 

 
 

 
 
 
 
 
 

Trộn, nấu 

Chiết, rót 

Dán nhãn 

In ngày sản xuất 

Mùi 
Dầu ăn, đường, muối 

Chai, lọ nhựa 

Kiểm tra 

Bán thành phẩm đậu xay 

K
hô

ng
 đ

ạt
 

Đạt 

CTR 

Đóng thùng, xuất hàng 

Hơi dung môi 
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Hình 3. Quy trình sản xuất mứt trái cây, filling, sinh tố trái cây, gừng – sả mật ong, 
trái cây xay và sốt cà 

Thuyết minh quy trình: 
Nguyên liệu là trái cây (gồm các loại như: dâu tây, dâu tằm, cam, thơm, nho, mơ, 

kiwi…) hoặc gừng, xả, cà chua,…. Tùy từng loại mứt sẽ sử dụng loại trái cây tương 
ứng, cà chua được sử dụng để sản xuất sốt cà. Tùy theo từng đợt, công ty có thể nhập 
trái cây đã qua sơ chế, bóc vỏ bỏ hạt hoặc trái cây chưa sơ chế.  

Các loại trái cây được nhập về sau đó qua công đoạn sơ chế để rửa sạch bụi bẩn 
và, cắt bỏ vỏ, cuống, hạt hoặc loại đã sơ chế chỉ cần rã đông sau đó mang đi cắt hạt 
lựu hoặc xay. 

Sau khi xay, hỗn hợp trái cây được chuyển vào nồi nấu sên có bổ sung một số 
phu gia (đường, mạch nha, chất tạo màu,…), thời gian nấu 120 phút/mẻ, ở nhiệt độ 
80○C.  

Sau khi nấu, sản phẩm được để nguội trong thời gian 60 phút sau đó được vô lọ, 
đóng nắp, dán nhãn và đóng ngày sản xuất – hạn sử dụng bằng phương pháp bán tự 
động. Thành phẩm được đóng thùng và lưu kho chờ xuất hàng. 

3.2.3. Quy trình sản xuất nước siro, topping, bơ hạt phỉ, socola 

Xử lý nguyên liệu 

Xay, trộn 

Sên (cô đặc)  

Chiết rót 

Dán nhãn 

In ngày sản xuất 

Trái cây hoặc cà chua 

mùi 

CTR 

Mạch nha, đường, phụ gia 

Chai, lọ  

CTR 

Để nguội Mùi, nhiệt 

Lò hơi  

Đóng thùng, xuất hàng 

Hơi dung môi 
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Thuyết minh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 4. Quy trình sản xuất nước siro, topping, bơ hạt phỉ, socola 
Thuyết minh quy trình:  

Nguyên liệu được cân theo một lượng chính xác (tùy theo yêu cầu thành phẩm) sau 
đó trộn tất cả các nguyên liệu đã cân với nhau, tùy theo từng loại sản phẩm bơ mà ta 
có nguyên liệu đầu vào khác nhau như: hạt phỉ, cacao, đường, muối,….. Tiếp đến là 
khâu nấu hỗn hợp cho đến khi tan đều trong thời gian 180 phút, nhiệt độ từ 60○C đến 
70○C. Sau khi nấu, sản phẩm được để nguội trong thời gian khoảng 1 giờ đến khi sản 
phẩm nguội đến 40○C sau đó được vô lọ, đóng nắp hoặc đóng gói, dán nhãn và in 
ngày sản xuất – hạn sử dụng bằng phương pháp bán thủ công. Thành phẩm cuối cùng 
được đóng thùng, lưu kho và chờ xuất hàng. 

3.2.4. Quy trình sản xuất xốt mayonaise, salad, xốt BBQ, xốt mù tạt, xốt 
chấm bơ đậu phộng, xốt tiêu đen,  nhân ka dé: 
 
 
 
 
 
 

Cân nguyên liệu 

Trộn, xay 

Nấu   

Chiết rót 

Dán nhãn 

In ngày sản xuất 

Nguyên liệu 
đường, muối, bột 
cacao, hạt phỉ,… 

Bụi 

Mùi, nhiệt dư 

CTR 

Lò hơi 

Chai, lọ nhựa 

Để nguội Mùi, nhiệt dư 

CTR 

Đóng thùng, xuất hàng 

Hơi dung môi 
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Thuyết minh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Hình 5. Quy trình sản xuất xốt mayonaise, salad, xốt BBQ, xốt mù tạt, xốt chấm bơ 
đậu phộng, xốt tiêu đen,  nhân ka dé. 

Thuyết minh quy trình 
Nguyên liệu gồm đường, muối, bột trứng, tiêu, phụ gia,… được cân theo một 

lượng chính xác (tùy theo yêu cầu từng loại thành phẩm khác nhau) sau đó trộn tất cả 
các nguyên liệu đã cân với nhau.. Tiếp đến là khâu nấu hỗn hợp cho đến khi tan đều 
trong thời gian khoảng 60 phút, nhiệt độ từ 60○C đến 70○C.  

Sau khi nấu, sản phẩm được để nguội trong thời gian khoảng 1 giờ đến khi sản 
phẩm ở nhiệt độ 40○C sau đó được vô lọ, đóng nắp hoặc đóng gói, dán nhãn và in 
ngày sản xuất – hạn sử dụng bằng phương pháp bán tự động. Thành phẩm cuối cùng 
được đóng thùng, lưu kho và chờ xuất  hàng. 

3.2.5. Quy trình sản xuất nước trái cây: 
 
 
 
 
 
 
 

Cân nguyên liệu 

Trộn, xay 

Nấu   

Chiết rót 

Dán nhãn 

In ngày sản xuất 

Nguyên liệu 
đường, muối, bột 
trứng, phụ gia,… 

Mùi, nhiệt 

CTR 

Lò hơi 

Chai, lọ nhựa 

Để nguội Mùi, nhiệt dư 

CTR 

Mùi, nhiệt dư 

Đóng thùng, xuất hàng 

Hơi dung môi 
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Hình 6. Quy trình sản xuất nước trái cây 
Thuyết minh quy trình 
Tùy theo từng đợt nguyên liệu, công ty có thể nhập trái cây đã qua sơ chế, bóc vỏ 

bỏ hạt hoặc trái cây chưa sơ chế. Nguyên liệu đầu vào là các loại trái cây được nhập về 
sau đó qua công đoạn sơ chế để rửa sạch bụi bẩn và, cắt bỏ vỏ, cuống, hạt hoặc loại đã 
sơ chế chỉ cần rã đông sau đó mang đi ép lấy nước nguyên chất. 

Nước trái cây sau ép được mang đi đun sôi tiệt trùng 100○C, có bổ sung chất làm 
chua (nếu cần). Sau đó được để nguội, chiết rót vào các chai, đóng nắp, dán nhãn rồi in 
hạn sử dụng sau đó đóng thùng, lưu kho chờ xuất hàng.  

3.2.6. Quy trình sản xuất trái cây sấy khô 

Mùi, nhiệt dư 

Xử lý nguyên liệu 

Ép lấy nước 

Nấu   

Chiết rót 

Dán nhãn 

In ngày sản xuất 

Nguyên liệu trái 
cây các loại 

CTR 

CTR 

Lò hơi 

Chai, lọ nhựa 

Để nguội Mùi, nhiệt dư 

CTR 

Đường, phụ gia 

Đóng thùng, xuất hàng 

Hơi dung môi 
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Hình 7. Quy trình sản xuất trái cây sấy khô 
Thuyết minh quy trình 
Nguyên liệu gồm các loại trái cây được rửa sạch bụi bẩn sau đó cắt bỏ vỏ, cuống 

hạt sau đó được cho vào máy để cắt lát. Trái cây sau khi cắt được cho vào máy sấy để 
sấy khô. Nhiệt độ sấy là 65○C, trong thời gian 18-20 giờ, để đạt độ ẩm mong muốn. 
Sản phẩm sau khi sấy được đóng gói, dán nhãn và in ngày sản xuất, sau đó lưu kho, 
chờ xuất hàng. 

3.2.7. Quy trình đóng gói mì spaghetti  

Mùi, nhiệt dư 

Xử lý nguyên liệu 

Cắt lát 

Sấy khô  

Dán nhãn 

Đóng thùng, xuất hàng 

Nguyên liệu trái 
cây các loại 

CTR 

CTR 

Lò hơi 

Hộp nhựa Đóng gói CTR 

In ngày sản xuất Hơi dung môi 
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Hình 8. Quy trình đóng gói mì spaghetti 
Thuyết minh quy trình 
Mì spaghetti thành phẩm được nhập từ nhà cung cấp về ở dạng các gói có khối 

lượng lớn. Công nhân sẽ tiến hành kiểm tra, tách bao bì. Sau đó cân trọng lượng, chia 
mì thành các gói nhỏ có khối lượng 500 gram hoặc 5 kg sau đó đóng gói, lưu kho chờ 
xuất hàng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: Chế biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn sản 
phẩm/năm. 

   

Sinh tố thơm Mì Spagetti Siro 

Kiểm tra 

Tách bao bì 

Cân   

Nguyên liệu mì 
spaghetti thành 
phẩm nhập về 

CTR 

Bao bì Đóng gói CTR 

Xuất hàng 
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Bơ hạt phỉ Mứt cam Xốt Mayonnaise 
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện nước của cơ sở: 
4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu của cơ sở 

Bảng 1: Danh mục nguyên liệu sử dụng cho sản xuất tối đa 

STT Nguyên liệu 
Khối lượng 
(tấn/năm) 

Nơi cung cấp 

I. Nguyên liệu chính 
1 Đậu phộng 1.600 Việt Nam 

2 
Trái cây: 
Dâu tây, dâu tằm, phúc bồn tử, cam, 
thơm, nho, mơ, việt quất, kiwi,… 

500 
Việt Nam và 
Nhập khẩu 

3 Cà chua 250 Việt Nam 
4 Đường 1.500 Việt Nam 
5 Hương liệu 15 Việt Nam 
6 Bột ca cao 15 Việt Nam 
7 Màu thực phẩm 2 Việt Nam 
8 Mực in (in date) 0,025 Việt Nam 
9 Mỳ spaghetti 520 Thổ Nhĩ Kỳ 

10 Nước sạch 833 Việt Nam 

II. Hóa chất xử lý nước thải, khí thải 
1 NaOH 24,96 Trung Quốc 
2 PAC 12,48 Ấn Độ 

(Nguồn: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng) 
4.2. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 
Bảng 2: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất  

STT 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Số 

lượng 
Công 
suất/h 

Năm sản 
xuất 

Nơi sản 
xuất 

I. SẢN XUẤT BƠ ĐẬU PHỘNG 
1.  Máy xay đường 1 50 kg 2014 Việt Nam 

2.  Máy xay đậu 8 700 kg 2018 - 2020 Trung Quốc 
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STT 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Số 

lượng 
Công 
suất/h 

Năm sản 
xuất 

Nơi sản 
xuất 

3.  Máy rang đậu 8 200 kg 2018 - 2020 Trung Quốc 

4.  Máy trộn bơ nhỏ 1 2000 kg 2000 Việt Nam 

5.  Máy trộn bơ lớn 3 3000 kg 2016 - 2020 Việt Nam 

6.  Máy gắp nắp bơ 2 5000 nắp 2017 Trung Quốc 

7.  Máy tách nhị đậu 4 400 kg 2018 Trung Quốc 

8.  Máy tách vỏ đậu 2 400 kg 2018 - 2020 Trung Quốc 

9.  Hệ thống làm nguội 2 3000 kg 2019 - 2020 Việt Nam 

10.  Máy bơm bơ 8 600 kg 2018 - 2020 Trung Quốc 

11.  Máy bơm nước áp lực 1 20 lít 2018 Trung Quốc 

12.  Máy chiết rót tự động 4 5000 chai 2020 - 2020 Trung Quốc 

13.  Máy dán nhãn 2 3000 nhãn 2015-2020 Trung Quốc 

II. 
SẢN XUẤT MỨT TRÁI CÂY, FILLING, SINH TỐ TRÁI CÂY, GỪNG 

– SẢ MẬT ONG, TRÁI CÂY XAY VÀ SỐT CÀ 
1. Nồi áp suất 350 lít 2 350 lít 2015 Trung Quốc 
2. Nồi áp suất 650 lít 6 650 lít 2015-2018 Trung Quốc 
3. Nồi áp suất 1500 lít 6 1500 lít 2019 - 2020 Trung Quốc 
4. Máy xay nhỏ 3 150 kg 2000-2012 Việt Nam 
5. Máy xay lớn 2 400 kg 2015 Việt Nam 
6. Máy xắt hạt lựu 6 500 kg 2019 - 2020 Việt Nam 
7. Máy bơm nước áp lực 3 20 lít 2018 Trung Quốc 
8. Máy dập mứt 3 100 kg 2000 - 2020 Việt Nam 
9. Máy sấy cà 3 400 kg 2011-2018 Việt Nam 
10. Hệ thống bóc vỏ cà 1 1000 kg 2020 Trung Quốc 

11. Máy dán nhãn 2 3000 nhãn 2015-2020 
Trung 
Quốc 

12. Máy in date 1 5000 chai 2011-2020 Việt Nam 

III. SẢN XUẤT NƯỚC SIRO, TOPPING, BƠ HẠT PHỈ, SOCOLA 
1. Nồi áp suất 650 lít 1 650 lít 2015-2018 Trung Quốc 

2. 
Nồi áp suất đồng hóa 

1300lít 
4 1300 lít 2018 -2020 Trung Quốc 

3. 
Nồi áp suất đồng hóa 

3000lít 
2 3000 lít 2020 Trung Quốc 

4. 
Nồi áp suất đồng hóa 

4000 lít 
6 4000 lít 2016 - 2020 

Trung 
Quốc 

5. Nồi đánh bi nhỏ 1 50 kg 2019 Việt Nam 
6. Nồi đánh bi 600 kg 1 600 kg 2018 Việt Nam 
7. Nồi đánh bi 1200 kg 3 1200 kg 2018 -2020 Việt Nam 
8. Máy xay đường 1 50 kg 2000-2014 Việt Nam 
9. Máy bơm nước áp lực 1 20 lít 2018 Trung Quốc 
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STT 
Tên máy 

móc, thiết bị 
Số 

lượng 
Công 
suất/h 

Năm sản 
xuất 

Nơi sản 
xuất 

10. Máy chiết bán tự động 3 400 kg 2015-2020 Trung Quốc 
11. Máy chiết rót tự động 4 5000 chai 2020 Trung Quốc 
12. Máy dán nhãn 4 3000 nhãn 2015-2020 Trung Quốc 
13. Máy in date 2 5000 chai 2011-2020 Việt Nam 

IV. 
SẢN XUẤT XỐT MAYONAISE, SALAD, XỐT BBQ, XỐT MÙ TẠT, 

XỐT CHẤM BƠ ĐẬU PHỘNG, XỐT TIÊU ĐEN,  NHÂN KA DÉ 
1. Nồi đồng hóa 250 lít 1 250 lít 2015 Trung Quốc 

2. 
Nồi trộn đồng hóa 500 

lít 
3 500 lít 2015 - 2020 Trung Quốc 

3. 
Nồi áp suất đồng hóa 

1300 lít 
2 1300 lít 2018 - 2020 Trung Quốc 

4. Máy đánh trứng 2 50 kg 2011-2012 Việt Nam 

5. 
Máy chiết rót bán tự 

động 
3 400 kg 2015-2020 Trung Quốc 

V. SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY 
1. Nồi đồng hóa 150 lít 1 150 lít 2000-2005 Việt Nam 

VI THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHUNG 
1. Máy đồng hóa nhỏ 2 10 lít 2000-2005 Việt Nam 
2. Máy nén khí 2 260 lít 2010-2020 Việt Nam 

3. 
Lò hơi (đốt than, viên 

củi nén) 
1 3 tấn/h 2020 Việt Nam 

4. Máy lọc nước RO 1 3 m3/h 2020 Việt Nam 
5. Máy phát điện 1 20 kw 2011 Việt Nam 

 (Nguồn: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng) 
4.3. Nhu cầu sử dụng điện 
4.3.1. Nguồn cung cấp điện 
Công ty sử dụng điện từ hệ thống phân phối điện của Điện Lực Trị An thuộc Công 

ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai. Nguồn điện này sử dụng chủ yếu vào việc thắp 
sáng cho các khu vực như Văn phòng và dùng để vận hành các máy móc, thiết bị. 

4.3.2. Nhu cầu tiêu thụ điện 
Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở hiện hữu khoảng 113.266kWh (Hoá đơn điện 

tháng 7,8,9/2022). 
Khi cơ sở hoạt động tối đa công suất nhu cầu sử dụng điện đạt 130.000 kWh. 
4.4. Nhu cầu sử dụng nước 
4.4.1. Nguồn cung cấp nước 

Hệ thống cấp nước: Hiện khu vực chưa có hệ thống đường ống cấp nước tập 
trung. Cơ sở sử dụng 04 giếng khoan công nghiệp với tổng công suất khoảng 37 
m3/ngày để tự túc nhu cầu cấp nước của cơ sở. 
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Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng đã được cấp Giấy phép khai thác, sử dụng 
nước dưới đất số 262/GP-UBND ngày 21/11/2022 với lưu lượng nước khai thác 
37m3/ngày để phục vụ sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, phòng cháy, chữa cháy. 

Để đảm bảo việc chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 01-14:2010/BNNPTNT 
và QCVN-39:2011/BNNPTNT, cơ sở tiến hành xử lý nước trước khi sử dụng. Quy 
trình xử lý nước cấp trước khi sử dụng như sau: 

 
 
 

Hình 9. Quy trình xử lý nước cấp trước khi sử dụng 
4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước 
 Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu: 

Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu của cơ sở khoảng 32,6 m3/ngày (Sổ khai thác 
tháng 7,8,9/2022). Lượng nước được sử dụng cho các mục đích sau: 

- Nước dùng cho hệ thống lọc nước RO xử lý trước khi cấp cho hoạt động của 
nhà xưởng là 28,8 m3/ngày. Nước sau khi xử lý được sử dụng cho những mục đích 
sau: 

 Nước sinh hoạt cho công nhân khoảng 7,2 m3/ngày. 

 Nước sơ chế nguyên liệu, rửa sàn nhà, vệ sinh máy móc khoảng 7,8 m3/ngày. 

 Nước cấp cho quá trình nấu chín nguyên liệu khoảng 0,36 m3/ngày. 

 Nước cấp cho lò hơi khoảng 1,92 m3/ngày. 
- Nước cấp cho quá trình vệ sinh lò hơi: 1,8 m3/lần, định kỳ vệ sinh 1 tháng/lần, 

thải bỏ hoàn toàn.  
- Nước tưới cây khoảng 2 m3/ngày. 
- Nước dùng cho chữa cháy: 200 m3 (Không sử dụng thường xuyên). 
Đối với nước sử dụng để cấp cho cấp cho hệ thống lọc RO; nước tưới cây và 

nước cho quá trình vệ sinh lò hơi sẽ sử dụng nguồn nước khai thác từ 04 giếng nước 
ngầm với tổng lưu lượng khai thác là 37m3/ngày theo giấy phép khai thác nước dưới 
đất số 262/GP-UBND ngày 21/11/2022. 
 Nhu cầu sử dụng nước tối đa: 

Nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở khoảng 46,2 m3/ngày. Khi cơ sở đạt công 
tối đa, công ty không tăng công nhân. Công ty chỉ tăng lượng nước phục vụ cho sản 
xuất.Công ty sẽ ký hợp đồng mua nước từ đơn vị cho chức năng bán nước sạch để bổ 
sung lượng nước sạch cho sản xuất khi lượng nước khai thác từ giếng khoan không 
đủ sản xuất.  

Lượng nước sử dụng tối đa như sau: 
- Nước dùng cho hệ thống lọc nước RO xử lý trước khi cấp cho hoạt động của 

nhà xưởng là 31,5 m3/ngày. Nước sau khi xử lý được sử dụng cho những mục đích 
sau: 

 Nước sinh hoạt cho công nhân khoảng 7,2 m3/ngày. 

 Nước sơ chế nguyên liệu, rửa sàn nhà, vệ sinh máy móc khoảng 8 m3/ngày.  

 Nước nấu quá trình nấu chín nguyên liệu khoảng 1 m3/ngày. 

Nước ngầm sau khi 
bơm từ giếng khoan 

Hệ thống lọc 
nước RO 

Bể chứa nước 
sạch 
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 Nước cấp cho lò hơi khoảng 2,7 m3/ngày. 
- Nước lấy từ đơn vị có chức năng bán nước sạch khoảng 6 m3/ngày. Lượng 

nước này được sử dụng cấp thêm cho quá trình sơ chế nguyên liệu, rửa sàn nhà, vệ 
sinh máy móc khoảng 6m3/ngày. 

- Nước cấp cho quá trình vệ sinh lò hơi: 2,2 m3/ngày, định kỳ vệ sinh 1 
tháng/lần, thải bỏ hoàn toàn. 

- Nước tưới cây khoảng 2 m3/ngày. 
- Nước dùng cho chữa cháy: 200 m3 (Không sử dụng thường xuyên). 
Đối với nước sử dụng để cấp cho hệ thống lọc RO; nước tưới cây và nước cho 

quá trình vệ sinh lò hơi  sẽ sử dụng nguồn nước khai thác từ 04 giếng nước ngầm với 
tổng lưu lượng khai thác là 37m3/ngày theo giấy phép khai thác nước dưới đất số 
262/GP-UBND ngày 21/11/2022 và nguồn nước từ công ty cấp nước. Hiện tại, Công 
ty đã ký hợp cấp nước với Chi Nhánh Cấp Nước Thiện Tân - Công Ty Cổ Phần Cấp 
Nước Đồng Nai để cung cấp nước sạch. 
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Bảng 3: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước thường xuyên của cơ sở 

Stt Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 
(m3/ngày) 

Lượng nước 
thải  

phát sinh 
(m3/ngày) 

Ghi chú 

Hiện 
hữu 

Tối đa 
Hiện 
hữu 

Tối 
đa 

1 Nước sinh hoạt cho công nhân 7,2 7,2 7,2 7,2 
Thu gom, đấu nối về HTXLNT 

công suất 50 m3/ngày 

2 
Nước sơ chế nguyên liệu, rửa sàn nhà, vệ sinh 
máy móc 

7,8 
Nước RO: 8 

Nước từ đơn vị 
bán nước: 6 

7,8 14 
Thu gom, đấu nối về HTXLNT 

công suất 50 m3/ngày 

3 Nước nấu sản phẩm 0,36 1 - - - 
4 Nước cấp cho lò hơi 1,8 2,7 - - - 

5 Nước cấp cho hệ thống lọc RO(1) 28,8 31,5 11,6 12,6 
Thu gom, đấu nối về HTXLNT 

công suất 50 m3/ngày 
6 Nước cấp lấy từ đơn vị bán nước sạch (2) - 6 - -  

7 Nước cấp cho quá trình vệ sinh lò hơi 1,8 2,2 1,8 2,2 
Thu gom, đấu nối về HTXLNT 

công suất 50 m3/ngày 
8 Nước tưới cây 2 2   - 
9 Nước dùng cho chữa cháy 200 200 - - - 

Tổng cộng lượng nước cấp ngày lớn nhất (Không 
tính nước dùng cho PCCC) 

32,6 41,7 28,4 36 - 

Ghi chú: (1) Nước cấp cho hệ thống RO để xử lý trước khi cấp nước cho sinh hoạt công nhân, nước sơ chế nguyên liệu, rửa sàn nhà, 
vệ sinh máy móc; nước nấu sản; nước cấp cho lò hơi. 

 (2) Nước được lấy từ đơn vị bán nước sạch sẽ được dùng để cấp cho quá trình sơ chế nguyên liệu, rửa sản nhà, vệ sinh máy móc.
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 
Cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm được 

thực hiện tại 52A Lò Than, ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thuộc 
thửa đất số 924, tờ bản đồ số 37 có diện tích khu đất  được cấp là 18.232 m2 (trong đó 
diện tích đất thuộc sở hữu của công ty là 16.012,1m2, diện tích đất nằm trong quy 
hoạch 2.219,9m2) và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đồng nai cấp giấy 
CNQSDĐ số CT52391 ngày 04/03/2020.  

Vị trí tiếp giáp của dự án như sau:  
- Phía Bắc: Giáp đường đất 
- Phía Nam: Giáp đường đất 
- Phía Đông: Giáp đường và đất của người dân trồng lúa. 
- Phía Tây: Giáp đất UBND xã Tân An quản lý và đất của người dân trồng tràm. 

Ranh giới khu vực dự án được xác định bởi các điểm như sau: 
Bảng 4: Tọa độ các điểm ranh giới dự án 

Điểm 
Tọa độ VN 2000  

(Kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 
X(m) Y(m) 

1 1.220.057 409.547 
2 1.220.115 409.617 
3 1.220.173 409.541 
4 1.220.221 409.499 
5 1.220.118 409.429 

 

 
Hình 10. Vị trí thực hiện dự án. 
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Toàn bộ dự án của Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng được thực hiện tại 52-A, 

Đường Lò Than, ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích 
khu đất khoảng 18.232 m2 (trong đó diện tích đất thuộc sở hữu của công ty là 
16.012,1m2, diện tích đất nằm trong quy hoạch 2.219,9m2). Các hạng mục công trình 
cụ thể được trình bày trong bảng sau: 
Bảng 5: Quy mô sử dụng đất  

STT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1.  Diện tích xây dựng công trình 8.904,224 55 

2.  Đường giao thông nội bộ, sân bãi 3.874,876 24,8 

3.  Đất cây xanh  3.233 20,2 

Tổng diện tích 16.012,1 100 

 (Nguồn: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng) 
Hiện tại, các hạng mục công trình đã được xây dựng hoàn chỉnh, diện tích các hạng 

mục cụ thể như sau: 
Bảng 6: Diện tích bố trí các hạng mục công trình của dự án  

STT Các hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng  1.920 Hiện hữu 

 
2 

Nhà xưởng thành phẩm 2.400 Hiện hữu  

3 Nhà xưởng  2.400 Hiện hữu 

4 Nhà văn phòng 60,5 Hiện hữu 

5 Nhà kho cơ khí 1 167,44 Hiện hữu 

6 Nhà kho cơ khí 2 192 Hiện hữu 

7 Kho chứa dụng cụ sản xuất 80,36 Hiện hữu 

8 Nhà lò hơi 129 Hiện hữu 

9 Nhà kho bao bì 266,034 Hiện hữu 

II 
Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 căn tin 124,23 Hiện hữu 

2 Nhà bảo vệ 25,8 Hiện hữu 

3 Nhà vệ sinh 24,85 Hiện hữu 

4 Nhà xe 1 90 Hiện hữu 

5 Nhà xe 2  120 Hiện hữu 
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STT Các hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

6 Nhà thay đồ công nhân 94,04 Hiện hữu 

7 Nhà nghỉ giữa ca1 167,44 Hiện hữu 

8 Nhà nghỉ giữa ca 2  100 Hiện hữu 

9 Nhà quản lý điện 12,53 Hiện hữu 

10 Nhà xe 3 60 Hiện hữu 

11 Nhà xe 4 90 Hiện hữu 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Nhà chứa rác thải 70 Hiện hữu 

2 Khu vực hệ thống xử lý nước thải 180 Hiện hữu 

3 Bể chứa nước PCCC (130) Âm dưới đất 

Tổng 8.904,224  

 (Nguồn: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng) 
 (Bản vẽ tổng thể nhà máy đính kèm phụ lục) 
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CHƯƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 
Căn cứ: 

-  Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 78/GXN-STNMT ngày 
19/04/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Cánh Đồng 
Vàng xác nhận đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Nhà máy chế biến 
nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm” tại số 52-A. đường Lò 
Than, ấp 2, Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Tình Đồng Nai. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn 
liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp, người sử dụng đất, 
chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng 
đối với thửa đất số 924, tờ bản đồ số 37 với mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp. 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Gia hạn lần thứ 2) số 262/GP-
UBND ngày 21/11/2022 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Chi nhánh Công ty TNHH 
Cánh Đồng Vàng có địa chỉ tại 52-A, đường Lò Than, ấp 2, xã tân an, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, sản 
xuất, tưới cây, phòng cháy và chữa cháy. 

Từ đó, nhận thấy cơ sở Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm tại số 52-A. 
đường Lò Than, ấp 2, Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Tình Đồng Nai phù hợp với quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường tỉnh.   

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường: 
Nguồn tiếp nhận chất thải của cơ sở là môi trường xung quanh trang trại và suối 

Nhỏ, ra hồ nước thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hồ nước không sử 
dụng cho hoạt động cấp nước sinh hoạt. 

Môi trường xung quanh cơ sở đủ khả năng tiếp nhận chất thải phát sinh từ hoạt 
động của Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai theo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 78/GXN-
STNMT ngày 19/04/2021 của công ty do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận cuối cùng là Suối Nhỏ: 
2.1. Tác động đến chế độ thủy văn dòng chảy nguồn nước tiếp nhận 
Lưu lượng xin phép xả thải lớn nhất của Công ty là 50 m3/ngày.đêm (không tính 

tái sử dụng) tương đương 0,0008 m3/giây, lưu lượng xả thải rất nhỏ nên có thể nói 
nước thải từ công ty gây ảnh hưởng không đáng kể đến chế độ thủy văn dòng chảy 
của nguồn nước tiếp nhận. Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường, đến sự 
vận chuyển chất dinh dưỡng, điều hòa nhiệt độ và kiểm soát chu kỳ sống của các 
động thực vật thủy sinh trong nước.  

Vào mùa khô, lưu lượng nước cũng không thay đổi nhiều, nên khi xả thải từ hệ 
thống xử lý nước thải vào sẽ hình thành những vùng nước nhảy, nơi có lưu lượng 
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biến đổi gấp nhưng sau một đoạn theo chiều dài rạch thì dòng chảy trở lại ổn định. 
Vì vậy, vào trong những tháng này thì khả năng khuếch tán nước thải vào nguồn 
nước kém hơn vào những tháng mùa mưa.  

2.2. Tác động đến chất lượng nước của nguồn nước 
Nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng của công ty là Suối Nhỏ. Trước khi thải vào 

nguồn nước, các nguồn thải phải được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn Việt Nam hiện 
hành để hạn chế ảnh hưởng đến mục tiêu chất lượng của nguồn nước.  

Chất lượng nước sau khi xử lý của công ty khi xả vào suối Nhỏ sau đó chảy ra 
nguồn tiếp nhận cuối cùng là Suối Nhỏ đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 
40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2. 

Nước thải đã qua xử lý của công ty lớn nhất là 50 m3/ngày.đêm với các thông số ô 
nhiễm đặc trưng là hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng được biểu thị qua 
các thông số như: COD, BOD5, TN, TP, SS….  

Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng cam kết sẽ xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 
40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận cuối 
cùng là Suối Nhỏ. Mặc dù nước thải sau xử lý có các hàm lượng ô nhiễm nhỏ hơn 
hoặc bằng so với quy chuẩn cho phép, song ít nhiều cũng góp phần làm gia tăng hàm 
lượng các chất đó trong thành phần nước mặt, vì sự tích lũy các chất ô nhiễm hầu 
như liên tục, xả ra từng giờ, từng ngày, tại mọi thời điểm và địa điểm. Đặc biệt, nếu 
như hệ thống xử lý gặp sự cố, bị hư hỏng hay khi hệ thống không hoạt động tốt, chất 
lượng nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn, thì việc gây ảnh hưởng xấu đến chất 
lượng nước của nguồn nước là không tránh khỏi. Một số tác động xấu đến nguồn 
nước khi xả nước thải có thể xảy ra như sau: 

- Gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước, từ đó làm tăng độ đục, 
có thể gây nên độ màu, làm giảm khả năng tiếp nhận ánh sáng, giảm khả năng quang 
hợp của thực vật trong nước, dẫn đến giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước; 

- Tăng tải lượng các chất hữu cơ BOD5, COD trong nước; 
- Giảm khả năng chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải và khả năng tự làm sạch 

của nguồn nước; 
- Tăng khả năng phú nhưỡng hóa nguồn nước do việc tiếp nhận nhiều chất dinh 

dưỡng Nitơ, photpho, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt Rạch Đông. 
Tuy nhiên, do lưu lượng xả thải của Công ty là 50 m3/ngày.đêm rất nhỏ so với lưu 

lượng nước suối Nhỏ, chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành nên có thể 
nói nước thải từ công ty gây ảnh hưởng không đáng kể đến mục tiêu chất lượng 
nguồn nước tiếp nhận. 

2.3. Tác động đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh 
Khi tiếp nhận nước thải từ công ty, môi trường và hệ sinh thái thủy sinh tại khu 

vực nguồn tiếp nhận có thể chịu những tác động sau: 
- Sự tiếp nhận chất rắn lơ lửng TSS làm tăng độ đục của nguồn nước, từ đó làm 

giảm khả năng tiếp nhận ánh sáng, giảm khả năng quang hợp của thực vật trong 
nước, do đó có thể làm giảm một số loài thực vật, thủy sinh trong nước. Quá trình 
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này cũng dẫn đến giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước, ảnh hưởng đến hô hấp của 
các loài động vật dưới nước như tôm, cá; 

- Tác động đến đời sống sinh vật trong nước, giảm nguồn thức ăn cho cá và các 
sinh vật dưới nước. 

Tuy nhiên, do lưu lượng nước thải phát sinh ít và nước sau hệ thống xử lý nước 
thải, công suất 50 m3/ngày của công ty đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 
công nghiệp nên việc xả thải vào nguồn nước ảnh hưởng không đáng kể đến hệ sinh 
thái thủy sinh trong nước. 

2.4. Tác động đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác 
Việc xả nước thải vào nguồn nước của công ty sẽ có những tác động nhất định đến 

chất lượng cuộc sống con người ở hai bên lưu vực sông: nguồn nước nhiễm bẩn sẽ làm 
mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước; điều kiện vệ sinh môi 
trường sẽ không tốt do nguồn nước nhiễm bẩn sẽ làm phát triển nhiều ruồi, muỗi, côn 
trùng,… là nguyên nhân lây lan bệnh tật.  

Tuy nhiên do lưu lượng nước thải là nhỏ so với lưu lượng suối và đã xử lý đạt tiêu 
chuẩn Việt Nam về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Bên cạnh đó, xung 
quanh suối không có dân cư sử dụng cho sinh hoạt nên mức độ ảnh hưởng là không 
đáng kể.  
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CHƯƠNG III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải. 
Nước mưa từ mái nhà xưởng và nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao 

thông nội bộ, sân,... được thu gom vệ hệ thống thoát nước mưa BTCT D400-500 theo 
địa hình từ cao xuống thấp, L = 325m. 

Nước mưa sau khi được thu gom chảy vào cống BCCT D400-500 thoát ra suối 
nhỏ tại 01 điểm (Toạ độ: X = 1.220.115; Y = 409.624) sau đó tự chảy ra suối nhỏ 
chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là hồ nước đoạn thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

 
 
 
 
 
 

 
Hình 11.Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 
- Công trình thu gom nước thải:  

 Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý 
tại chỗ bằng bể tự hoại dưới nhà vệ sinh (05 bể tự hoại với tổng thể tích V = 50m3) 
sau đó theo hệ thống PVC Ø400, tổng chiều dài là 250m dẫn về HTXLNT công suất 
50 m3/ngày để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2. 

 Đối với nước thải sản xuất (Nước thải từ quá trình sơ chế nguyên liệu, rửa sản 
nhà, vệ sinh máy móc; nước thải từ quá trình vệ sinh lò hơi): Nước thải sản xuất phát 
sinh được thu gom bằng hệ thống PVC Ø400, tổng chiều dài là 150m dẫn về 
HTXLNT công suất 50 m3/ngày để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 
Kq=0,9, Kf=1,2. 

- Công trình thoát nước thải: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột A, Kq=0,9, Kf=1,2 được bơm ra nguồn tiếp nhận là suối Nhỏ bên ngoài nhà 
xưởng theo hệ thống PVC Ø114, tổng chiều dài là 10m cuối cùng xả thải tại 01 cửa 
xả bằng ống nhựa PVC Ø114 (X=1.220.054;Y=409.594) tại suối Nhỏ. Vị trí xả nước 
thải sau xử lý được lắp đặt hoàn thiện, nước được xả trực tiếp xuống suối không chảy 
đất 
  

Nước mưa từ 
mái nhà 

Nước mưa 
chảy tràn 

Cống BTCT 
D400-500 

Suối Nhỏ Hồ nước 
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Hình 12. Vị trí xả thải của cơ sở 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 13.Sơ đồ hệ thống thoát nước thải 
1.3. Xử lý nước thải 
 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân viên 
được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại với tổng thể tích V = 55m3. Vị trí của bể tự hoại cụ 
thể như sau: 

- 01 bể tự hoại ở nhà bảo vệ với thể tích Vbv=5m3; 

PVC 
Ø400m

PVC 
Ø400m

PVC 
Ø114m

- Nước thải sinh hoạt. 

Nước thải từ quá trình sơ 
chế nguyên liệu, rửa sản 
phẩm, vệ sinh máy móc 

Nước từ quá trình vệ sinh 
lò hơi 

Bể  
tự hoại 

Song  
chắn rác 

HTXLNT công suất 
50 m3/ngày 

QCVN 
40:2011/BTNMT, cột A, 

Suối Nhỏ 
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- 01 bể tự hoại ở nhà văn phòng với thể tích Vvp=5m3; 
- 01 bể tự hoại ở căn tin với thể tích Vct=10m3; 
- 01 bể tự hoại ở nhà vệ sinh với thể tích Vvs=20m3; 
- 01 bể tự hoại ở nhà nghỉ giữa ca với thể tích Vnn=15m3; 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn 
được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ 
khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành 
các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên 
men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Bùn cặn đã 
phân hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% 
lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng 
một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và 
thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của Cơ 
sở. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí. 

 
Hình 14.Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 
4 - Ngăn định lượng xả nước thải 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước theo hệ thống thoát 
nước vào bể chứa nước thải sau xử lý. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được 
thực hiện: 

- Không để rơi vãi hóa chất, xăng dầu, xà phòng,... xuống bể tự hoại. Các chất 
này làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của 
bể tự hoại. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng 
trong nước thải. 

- Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe 
hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương 
đối cao. 

- Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại theo hệ thống thu gom về 
HTXLNT công suất 50 m3/ngày.đêm của công ty để xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9, Kf=1,2. 
 Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình sơ chế nguyên liệu, rửa sản phẩm, vệ 
sinh máy móc và vệ sinh lò hơi theo hệ thống thu gom nước thải sản xuất dẫn về hố 
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thu nước thải. Sau đó, nước thải từ hồ thu gom được bơm qua HTXLNT để thực hiện 
hiện quá trình xử lý kỵ khí, hiếu khí nước thải để xử lý nước thải đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột A. Quy trình xử lý như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 14. Sơ đồ công nghệ xử lý của  HTXLNT sinh hoạt và sản xuất 
 công suất 50 m3/ngày. 

Thuyết minh công nghệ: 
Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

theo hệ thống thu gom nước thải chảy về hồ thu gom. 
Khi nước thải vào bể thu gom đủ 1 mẻ xử lý, nước thải sẽ được tự động bơm 

sang bể điều hoà để sục khí sơ bộ để tránh hiện tượng đóng cặn và ổn định chất 
lượng nước thải để chuyển sang công đoạn xử lý tiếp theo.  

Nước thải sau khi sục khí sơ bộ tự chảy qua bể SBR 1 để xử lý các chất ô nhiễm 
như BOD, COD, TSS, N tổng, P tổng, dầu mỡ và vi sinh. Công nghệ được sử dụng để 
xử lý nước thải của công ty là công nghệ xử lý theo mẻ. Nước thải sẽ trải qua các quá 
trình: Bơm nước thải, phản ứng, lắng và rút nước ra. 

Nước được rút ra sẽ tự chảy qua bể lắng để loại bỏ cặn sinh học ra khỏi nước. Để 
tăng khả năng xử lý của hệ thống, nước thải sẽ được xử lý sinh học thêm 1 lần nữa 
bằng bể SBR 2. Công nghệ xử lý nước ở các bậc này cũng là công nghệ xử lý nước 
thải theo mẻ. Ở lần xử lý này, nước thải sau khi phản ứng sẽ được để lắng tại bể. Khi 
các cặn sinh học đã lắng xuống, công nhân sẽ bật bơm để bơm nước thải ra khỏi bể, 

Nước thải sinh hoạt Nước thải sản xuất 

Hố thu gom 

Bể điều hoà hiếu khí 

Bể SBR 1 

Bể lắng 

Bể SBR2 

Suối Nhỏ 

Clo 

Khí 

Khí 

Khí 

Bể chứa bùn 

Bùn tuần hoàn 

Bùn 
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chảy ra nguồn tiếp nhận. Trên đường bơm, công ty sẽ châm thêm chất khử trùng để 
loại bỏ các loại vi khuẩn có trong nước thải. 

Chức năng của các công trình đơn vị như sau: 
- Song chắn rác: 
Nhiệm vụ: giữ lại và loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn để không làm ảnh 

hưởng quá trình xử lý của các công trình đơn vị phía sau. 
- Bể thu gom: 
Nước thả được tập trung tại bể thu gom để điều hoà lượng nước thải và cặn. Tại 

đây cặn và các tạp chất sẽ được lắng xuống đấy hồ. Nước thải sẽ tiếp bơm vào bể điều 
hoà. 

Bể thu gom cũng đóng vai trò như hồ chứa nước thải dự phòng khi HTXL nước 
thải gặp sự cố, nước sẽ được bơm về và lưu chứa trong hồ trong 24 giờ chờ xử lý sự cố 
hệ thống được khắc phụ sẽ được bơm về hệ thống xử lý nước thải để xử lý đúng quy 
định. 

- Bể Điều hoà: 
Lưu lượng và chất lượng nước thải từ bể thu gom chảy về luôn dao động trong 

ngày, bể điều hoà có chức năng điều hòa lưu lượng nước thải và các chất cần xử lý để 
đảm bảo cho các quá trình xử lý sinh học về sau. Điều hòa lưu lượng là phương pháp 
được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng và nồng 
độ các chấtô nhiễm có trong nước thải. Bể điều hòa cải thiện hiệu quả hoạt động của 
các quá trình xử lý tiếp theo, giảm kích thước và vốn đầu tư xây dựng các công trình 
tiếp theo. Các lợi ích của việc điều hòa lưu lượng là: quá trình xử lý sinh học được 
nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh 
hưởng đến quá trình xửlý có thể được pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn định; 
chất lượng nước thảisau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công trình 
ổn định. 

Tại bể điều hòa, nước thải được sục khí sơ bộ nhằm ổn định chất lượng nước và 
tránh lắng cặn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý sinh học phía sau diễn ra 
thuận lợi hơn. 

- Bể SBR 1: 
Hệ thống SBR (Sequency Batch Reactor) là hệ thống dùng để xử lý nước thải sinh 

học chứa chất hữu cơ và nitơ cao, xử lý nước thải với bùn hoạt tính theo kiểu làm đầy 
và xả cặn. Hệ thống gồm 5 pha diễn ra liên tục và lần lượt theo thứ tự: Fill (Làm đầy), 
React (Pha phản ứng, thổi khí), Settle (lắng), Draw (rút nước), Idling (ngưng). 

 Quá trình hoạt động trong bể SBR 1 
Hệ thống SBR gồm 2 cụm bể: cụm bể Selectorvà cụm bể C – tech. Nước được dẫn 

vào bể Selector trước sau đó mới qua bể C – tech. 
Bể Selector được sục khí liên tục tạo điều kiện cho quá trình xử lý hiếu khí diễn ra 

tại đây. Nước sau đó dược chuyển sang bể C-tech, tại đây diễn ra 5 pha theo thứ tự: 
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Hình 15. Nguyên tắc hoạt động trong bể SBR. 
Fill (Làm đầy): Nước thải được bơm vào bể SBR trong thời gian 1-3 giờ, trong bể 

phản ứng hoạt động theo mẻ nối tiếp nhau, tuỳ theo mục tiêu xử lý, hàm lượng BOD 
đầu vào, quá trình làm đầy có thể thay đổi linh hoạt: làm đầy – tĩnh, làm đầy – hòa 
trộn, làm đầy – sục khí, tạo môi trường thiếu khí và hiếu khí trong bể, tạo điều kiện 
cho hệ vi sinh vật phát triển và hoạt động mạnh mẽ. trong bể diễn ra quá trình oxy hóa 
các hợp chất hữu cơ, loại bỏ một phần BOD/COD trong nước thải; 

React (Pha phản ứng, thổi khí): Tạo phản ứng sinh hóa giữa nước thải và bùn 
hoạt tính bằng sục khí hay làm thoáng bề mặt để cấp oxy vào nước và khuấy trộn đều 
hỗn hợp. Thời gian của pha này thường khoảng 2 giờ, tùy thuộc vào chất lượng nước 
thải. Trong pha này diễn ra quá trình nitrat hóa, nitrit hóa và oxy hóa các chất hữu cơ. 
Loại bỏ COD/BOD trong nước và xử lý các hợp chất Nitơ. Quá trình nitrat hóa diễn ra 
một cách nhanh chóng: sự ôxy hóa amoni (NH4

+) được tiến hành bởi các loài vi khuẩn 
Nitrosomonas quá trình này chuyển đổi amoniac thành nitrit (NO2-). Các loại vi khuẩn 
khác như Nitrobacter có nhiệm vụ ôxy hóa nitrit thành nitrat (NO3-) 

NH4
+ +3/2O2 → NO2

- + H2O + 2H+ (Nitrosomonas) 
NO2

- + 1/2 O2→ NO3
- (Nitrobacter) 

Trong giai đoạn này cần kiểm soát các thông số đầu vào như: DO, BOD, COD, N, 
P, cường độ sục khí, nhiệt độ, pH… để có thể tạo bông bùn hoạt tính hiệu quả cho quá 
trình lắng sau này. 

Settle (Lắng): trong pha này ngăn không cho nước thải vào bể SBR, không thực 
hiện thổi khí và khuấy trong pha này nhằm mục đích lắng trong nước trong môi trường 
tĩnh hoàn toàn. Đây cũng là thời gian diễn ra quá trình khử nitơ trong bể với hiệu suất 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BỂ SBR 

Nước thải 

Làm đầy 

Phản ứng 

Sục khí/Trộn 
Lắng Rút nước 

Ngưng 

Nước sạch 

Rút bùn 
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cao. Thời gian diễn ra khoảng 2 giờ. Kết quả của quá trình này là tạo ra 2 lớp trong bể, 
lớp nước tách pha ở trên và phần cặn lắng chính là lớp bùn ở dưới. 

Draw (Rút nước): Nước đã lắng sẽ được hệ thống thu nước tháo ra không bao 
gồm cặn lắng nhờ thiết bị Decantor. Rút nước trong khoảng 0.5 giờ. 

Idle (Ngưng):  Chờ đợi để nạp mẻ mới, thời gian chờ đợi phụ thuộc vào thời gian 
vận hành 4 pha trên và vào số lượng bể, thứ tự nạp nước nguồn vào bể. 

Xả bùn dư: Xả bùn dư là được thực hiện trong giai đoạn lắng nếu như lượng bùn 
trong bể quá cao, hoặc diễn ra cùng lúc với quá trình rút nước. Giai đoạn rất quan 
trọng trong việc giúp cho bể hoạt động liên tục, một phần được thu vào bể chứa 
bùn,một phần tuần hoàn vào bể Selector, phần còn lại được giữ trong bể C - tech việc 
xả bùn thường được thực hiện trong giai đoạn lắng hoặc tháo nước trong. 

Trong bể SBR có những điểm tương đương với các bể trong hệ thống xử lý sinh 
học theo phương pháp truyền thống: 

Bể hiếu khí: nước thải đi vào bể SBR được sục khí khuấy trộn hệ thống bùn hoạt 
tính. 

Bể lắng thứ cấp: nước thải sau khi qua pha phản ứng sẽ không được sục khí và 
khuấy trộn nhằm mục đích lắng để tách nước trong và cặn lắng. 

Bùn được tuần hoàn trong hệ thống tương tự như bước tuần hoàn bùn trong hệ 
thống aerotank truyền thống. 
Bảng 7: Thời gian các bước trong bể SBR1 

Giai 
đoạn 

Thời gian 
(phút) 

Mô tả 

Cấp 
nước 

60 
Nước thải được bơm từ bể điều hòa lên bể SBR đến lượng nước 
thích hợp đề xử lý thì ngừng bơm. 

Sục khí 150 
Máy thổi khí bắt đầu hoạt động, cung cấp oxy cho các phản ứng 
sinh hóa trong bể: quá trình phân hủy các chất hữu cơ thành chất 
dinh dưỡng, quá trình sinh tổng hợp tế bào,… 

Lắng 90 
Bông bùn được tạo thành trong giai đoạn sục khí sẽ được lắng 
xuống nhờ trọng lực. Quá trình lắng được tiến hành trong môi 
trường tĩnh nên hiệu quả xử lý cao. 

Xả 
nước 

60 
Nước được xả ra khỏi bể thông qua thiết bị thu nước bề mặt 
Decanter. 

Tổng 
cộng 

360 phút 

- .Bể lắng sinh học: 
Nước thải từ bể sinh học SBR 1 tự chảy qua bể lắng sinh học, lượng bông bùn có 

trong nước thải được lắng xuống đáy. Định kỳ bùn này được bơm về hầm biogas, phần 
nước trong bên trên cho tự chảy về bể khử trùng. 

- Bể sinh học SBR 2: 
Tương tự bể sinh học hiếu khí bậc 3 và 4, nước thải sẽ được xử lý thêm 1 lần nữa 

bằng hệ thống SBR (Sequency Batch Reactor) để tăng hiệu quả xử lý của hệ thống.  
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Quy trình xử lý nước thải bể này cũng bao gồm các giai đoạn:  Cấp nước, cấp 
nước và sục khí, sục khí, lắng chắt nước trong. Các giai đoạn này được thực hiện liên 
tục trong 1 bể. 

Bảng 8: Thời gian các bước trong bể sinh học SBR2 

Giai 
đoạn 

Thời gian 
(phút) 

Mô tả 

Cấp 
nước 

60 
Nước thải được bơm từ bể điều hòa lên bể SBR đến lượng nước 
thích hợp đề xử lý thì ngừng bơm. 

Sục khí 150 
Máy thổi khí bắt đầu hoạt động, cung cấp oxy cho các phản ứng 
sinh hóa trong bể: quá trình phân hủy các chất hữu cơ thành chất 
dinh dưỡng, quá trình sinh tổng hợp tế bào,… 

Lắng 90 
Bông bùn được tạo thành trong giai đoạn sục khí sẽ được lắng 
xuống nhờ trọng lực. Quá trình lắng được tiến hành trong môi 
trường tĩnh nên hiệu quả xử lý cao. 

Xả 
nước 

60 
Nước được xả ra khỏi bể thông qua thiết bị thu nước bề mặt 
Decanter. 

Tổng 
cộng 

360 phút 

.Nước thải sau khi bơm khỏi bể sinh học hiếu khí 3 và 4 được bơm ra nguồn tiếp 
nhận. Trên đường đi, nước sẽ được châm dung dịch Chlorine để khử trùng. 

Khi cho Chlorine vào nước, hóa chất Chlorine có tính oxi hóa mạnh sẽ khuếch tán 
xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với men bên trong của tế bào vi sinh 
vật làm phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Sau đó nước 
thải tự chảyvào bồn lọc. 

- Hồ chứa bùn: 
Lưu chứa bùn dư phát sinh từ hệ thống. Định kỳ thu gom giao cho đơn vị có chức 

năng xử lý. 
Bảng 9: Kích thước, hiệu quả các công trình xử lý 

STT Hạng mục Kích thước Số lượng 
1 Song chắn rác Sắt 0,6 x 0,8 x 0,05 1 

2 Hố thu gom 
Bê tông cốt thép 

WxHxL = 5m x 4m x 10m 
1 

3 Bể Điều hòa 
Bê tông cốt thép 

WxHxL = 3m x 4m x 2m 
1 

4 Bể SBR 1 
Bê tông cốt thép 

WxHxL = 2m x 4m x 6m 
1 

5 Bể lắng 
Bê tông cốt thép 

WxHxL = 1m x 4m x 1m 
1 

6 Bể SBR2 
Bê tông cốt thép 

WxHxL = 2m x 4m x 6m 
2 
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7 Hầm chứa bùn  
Bê tông cốt thép 

WxHxL = 1m x 2,5m x 2m 
1 

2. Biện pháp xử lý bụi, khí thải 
Để giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất, hiện tại nhà 

máy hiện hữu công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 
- Thiết kế, lắp đặt dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa và liên kết giữa các 

công đoạn sản xuất từ khâu nhập liệu đến hoàn thành sản phẩm.  
- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực sản xuất, thường xuyên vệ sinh nhà 

xưởng máy móc. 
- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm 

giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 
- Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời có kế hoạch 

kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có 
bảo hộ lao động mà không sử dụng. 

- Bố trí nhà xưởng thông thoáng, trang bị quạt thông gió nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho quá trình lưu thông khí tự nhiên.  

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp 
dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 

- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án được làm nền bê tông 
và được vệ sinh thường xuyên; 

- Phun nước đường giao thông nội bộ, sân bãi (nơi xe cộ hay hoạt động) trong 
thời gian mùa khô kéo dài; 

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy 
định; 

- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ; 
- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 
- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường xuyên vệ 

sinh các tuyến đường. 
Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như 
khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do 
chất lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên 

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường 
3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo thống kê nội bộ của cơ sở, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
trong năm 2021 khoảng 7.100 kg/năm. Khối lượng chất thải rắn của cơ sở sẽ ở mức 
cố định là 7.100 kg/năm. 

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt được thực hiện như sau: 
- Bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt 20 lít tại các khu vực có phát sinh. 

Chất thải sinh được thu gom vào các thùng rác có nắp đậy, đặt tại các nơi phát sinh 
chất thải sinh hoạt. Cuối ngày được tập kết về khu vực chất thải rắn sinh hoạt giao 
cho đơn vị có chức năng thu gom. 
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- Các thùng này được thu gom theo lịch trình 1 lần/ngày, định kỳ sau đó chuyển 
thẳng vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 240 lít có nắp đậy đặt ngoài nhà xưởng. 
Định kỳ 2 ngày/1 lần, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
quy định. 

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải 
sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng 
chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với 
một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có 
thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước 
mặt và nước ngầm). 

Hiện nay Cơ sở đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty TNHH 
Môi trường Dương Tuấn Phát để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường được Cơ sở thu gom, phân loại và lưu 

giữ riêng, có vách ngăn có diện tích 60m2. Kho chứa được bố trí nằm ngoài khu trại. 
Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đưa về khu vực lưu giữ chất thải) sẽ 

được Cơ sở thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với 
tần suất 6 tháng/lần. 

Bảng 10:Chất thải rắn công nghiệp thông thường tại nhà máy 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã chất 

thải 
Khối lượng 
(kg/năm) 

1 
Giấy và bao bì các 
tông thải bỏ  

Rắn 18 01 05 1.300 

2 Bao bì nhựa thải Rắn 18 01 06 2.000 

3 
Bao bì kim loại 
thải 

Rắn  18 01 08 2.000 

4 
Bao bì thuỷ tinh 
thải 

Rắn 18 01 09 2.000 

Tổng cộng  7.300 

(Nguồn: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng) 
Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong kho, đơn 

vị thu gom xử lý sẽ đến cơ sở thu gom khi Cơ sở gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng 
yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Hiện tại Cơ sở đã ký hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp thông thường với 
Công ty TNHH MTV Môi trường Tân Hồng Ngọc đến thu gom, vận chuyển và xử lý 
định kỳ theo đúng quy định. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản 

chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì 
chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi 
hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau: 
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- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 
- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 
- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản; 
- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại 

- dấu hiệu cảnh báo”. 
Bảng 11: Danh mục các chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 
(rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 
Số lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

Ký hiệu 
phân loại 

1 
Bùn thải từ 
HTXLNT 

Bùn 12 02 02 100 KS 

2 Bóng đèn thải Rắn 16 01 06 6 NH 
3 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 03 5 NH 
4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 50 KS 

5 
Bao bì cứng 
thải bằng kim 
loại 

Rắn 18 01 02 50 KS 

6 
Bao bì cứng 
thải bằng nhựa 

Rắn 18 01 03 50 KS 

7 

Bao bì cứng 
bằng vật liệu 
khác (chai lọ 
thuỷ tinh,…) 

Rắn 18 01 04 50 KS 

9 
Giẻ lau dính 
hóa chất, dầu 
nhớt vật liệu lọc 

Rắn 18 02 01 38 KS 

10 Pin/ắc quy thải Rắn 19 06 01 5 NH 

Tổng số lượng 357 - 
(Nguồn: Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng) 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH 
đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với 
từng loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại có mái che, 
sàn bê tông của Cơ sở, có diện tích khoảng 10m2. Kho lưu giữ được bố trí có mái che 
và được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp 
đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 
theo đúng quy định hiện hành.  

Việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại được thực hiện theo Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải 
nguy hại. 
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Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp 
sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ dự án có kế hoạch thu gom 
thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần 
trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét 
thường xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng 
chất thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu giữ chất thải; 
- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý 

chất thải tại Cơ sở;  
- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo 

hợp đồng ký kết, Cơ sở sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý 
chất thải nguy hại theo đúng quy định. Trường hợp chất thải tại Cơ sở phát sinh 
nhiều Cơ sở sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lưu chứa tại nhà máy. 

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 
Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, hoạt động cơ sở được khống 

chế bằng các phương pháp sau: 
- Hiện đại hóa thiết bị, sử dụngcác loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất. 
- Bố trí vành đai cây xanh bao quanh bao quanh khuôn viên trại cũng góp phần 

giảm thiểu tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh. 
5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 
 Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng 
ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 
công đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, 
găng tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời 
ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra 
sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự 
cố; 

- Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy. 
- Chủ dự án sẽ lựa chọn đơn vị nấu ăn công nghiệp có uy tín để đảm bảo dinh 

dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn của công nhân viên. 
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác 

ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông 
tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 
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- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức 
khoẻ; chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và 
nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 
khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại 
Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý 
vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.  

- Ngoài ra an toàn thực phẩm sẽ được chú trọng đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ đơn 
vị cung cấp suất ăn công nghiệp, tránh xảy ra những tai nạn không đáng có. 
 Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng 
Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với Công an PCCC của 
KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công ty và phải được phê duyệt 
phương án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy 
được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho 
nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu 
cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler). 

Hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng keo silicon, keo vanish, dung môi in… 
dễ cháy. Do đó để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lưu trữ hóa chất, dung 
môi, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí khu vực lưu trữ hóa chất (dầu DO,…), kho chứa nguyên liệu rắn riêng 
biệt, có mái che, khung thép được gia cố theo yêu cầu và được sơn chống cháy nhằm 
tăng thời gian chịu lửa của cấu kiện, nền đổ bê tông, mái lợp tôn và thiết kế thông gió 
phù hợp, thông thoáng cho các loại hóa chất, tránh tình trạng tích tụ lâu dài hơi hóa 
chất tạo hỗn hợp cháy nổ;  

- Các chất có tính dễ cháy khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn lửa nên khu vực lưu 
trữ được thiết kế chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm 
chất lỏng. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 30 phút, tất cả các tường đều 
không thấm nước, bề mặt bên trong của tường trơn nhẵn, sơn chống cháy, có thể rửa 
một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

- Xung quanh khu vực lưu trữ được thiết kế các bờ bao quanh với chiều cao 
0,2m, tránh hóa chất độc hại tràn đổ vào hệ thống thoát nước của công ty cũng như 
KCN. 

- Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình chữa 
cháy CO2, bình chữa cháy khô ACB, … 

- Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ 
an toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích 
cực được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp 
đất được thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các phòng, khu 
vực trong toàn dự án. Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo cháy, tủ hiển thị báo 
cháy, hệ thống đèn thoát hiểm, …Hệ thống chữa cháy gồm bể nước ngầm, bơm nước 



Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 40 

chữa cháy, hộp chữa cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài trời, 
… 

Từ khi hoạt động đến nay nhà xưởng vẫn kiểm soát, quản lý, phòng ngừa PCCC 
hiệu quả, chưa xảy ra sự cố bất kỳ nào. Chủ dự án sẽ tiếp tục phát huy, duy trì các 
công tác phòng ngừa phòng chày chữa cháy. 

 
 

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên liệu: 
Dự án có sử dụng loại nguyên liệu hóa chất phòng thí nghiệm, dầu động cơ…  

được lưu giữ tại khu vực riêng biệt bên trong nhà xưởng, đảm bảo đầy đủ các điều 

Sự cố chảy nổ xảy ra 

Xác nhận thông tin 

Ngắt/dừng hoạt động thiết bị xảy ra sự cố (*) 

Chính xác 

Báo cáo cho Đội PCCCcủa nhà máy 

Đội PCCC đánh giá tình hình và chỉ đạo xử lý 

Sự cố cháy nổ lớn Cháy nổ 

Báo cho CA PCC – Yêu cầu di tản 

Hướng dẫn thoát hiểm 

Kiểm soát ANTT & Bảo vệ tài sản 

Kiểm soát ứng cứu tại chỗ 

Phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp 

Lập lại trật tự 

Phối hợp với cơ quan nhà nước điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm 

Lập lại trật tự 

Điều tra nguyên nhân và rút kinh 
nghiệm 

Không chính xác 

Xử lý sự cố & Sơ cứu 
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kiện về kho chứa hóa chất theo quy định tại QCVN 05:2020/BTC nhằm giảm thiểu 
khả năng xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn nguyên nhiên liệu.Tại khu vực lưu giữ hóa chất 
có bố trí các bình chữa cháy, đồ bảo hộ, phương tiện chữa cháy đầy đủ theo đúng quy 
định. Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại khu vực Dự án, 
Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra 
nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự 
cố. Đồng thời, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng, lượng 
dự phòng khoảng 10 – 15% lượng cần dùng); 

- Bố trí khu vực chứa nguyên liệu, hóa chất ở vị trí cách xa nguồn nhiệt và khu 
vực làm việc của công nhân; 

- Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng 
chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng; 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút 
thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa; 

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi 
trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử 
dụng; 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, 
không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng 
chứa vào các mục đích khác; 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa; 
- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; 
- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. 
- Công ty cam kết thực hiện hồ sơ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an 

toàn hóa chất gửi về sở công thương theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-
CP của Chính phủ; huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động tiếp xúc trực tiếp 
với hóa chất. 
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 Phòng ngừa sự cố hệ thống giảm thiểu môi trường ngừng hoạt động 
Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi 

trường ngừng hoạt động như hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước thải, hệ 
thống thoát nước mưa, nước thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống 
chế ô nhiễm. 

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục 
công trình khống chế ô nhiễm. 

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống 
chế ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

- Đối với bể tự hoại: Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình trạng 
tắc nghẽn bồn cầu (phải thông bồn cầu và đường ống dẫn), tắc đường ống thoát khí bể 

ĐỘI ỨNG PHÓ SỰ 
CỐ 

 

- Trang bị các trang 
thiết bị BHLĐ ứng 
phó sự cố hóa chất. 
- Sơ tán con người, 
tài sản cần thiết. 
- Cấp cứu nạn nhân 
do sự cố hóa chất gây 
ra.  
- Cô lập hiện trường 
xảy ra sự cố hóa chất 
- Khắc phục tại 
nguồn sự cố rò rỉ 
(Khống chế không 
cho cháy lan - Nếu có 
phát sinh đám cháy) 
- Tùy vào sự cố và 
đặc tính của hóa chất 
gây ra sự cố mà sử 
dụng các thiết bị ứng 
phó sự cố phù hợp để 
xử lý sự cố. 
- Có biện pháp thu 
gom chất thải nguy 
hại và khắc phục hậu 
quả sau sự cố thích 
hợp.  
 

Sau khi khắc phục 
xong sự cố 

 

THÔNG BÁO 
- Cho mọi người gần 
khu vực xảy ra sự cố 
- Thông báo cho Đội 
trưởng 
- Thông báo ngừng 
hoạt động khu vực 
xảy ra sự cố. 
 

PHÁT HIỆN SỰ 
CỐ 

- Vị trí? 
- Mức độ rò rỉ? 
- Nguyên nhân? 
- Người bị thương? 
- … 
 

ĐỘI TRƯỞNG 
 

Điều hành Đội ứng phó 
sự cố, tiến hành cấc 
biện pháp cấn thiết để 
ứng phó sự cố 
 

KIỂM TRA, ĐÁNH 
GIÁ 

Công ty kiểm tra 
đánh giá mức độ ô 
nhiễm khu vực xảy ra 
sự cố. 

BÁO CÁO 
 

Báo cáo lãnh đạo về 
tình hình sự cố  
 

BAN CHỈ HUY 
 

 
CƠ QUAN CHỨC NĂNG 

 
- Sở Công thương (SĐT: 0251 3823 317) 
- Sở Tài nguyên môi trường (SĐT: 0251.3828.680; 

0251.3822.933) 
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH-CAT Đồng Nai 

(SĐT: 0251.8872.338 hoặc 114) 
-  UBND huyện Vĩnh Cửu  SĐT:  (0251 3860 360) 
- Bệnh viện (SĐT: 115) 
- Các lực lượng tiếp ứng khác. 

 

 
 

 
 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ 
 

Sự cố ngoài tầm 
kiểm soát 
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tự hoại gây mùi hôi (phải thông ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm 
cầu. 

- Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, công ty sẽ liên hệ với 
đơn vị chuyên môn để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục sự cố. 

- Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: thường xuyên kiểm tra 
các mối nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nước để phát hiện sớm các sự cố. 

- Trồng thảm cỏ đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích đất sử dụng (vì đặc thù ngành 
nghề, hạn chế côn trùng nên công ty chỉ phủ xanh bằng thảm cỏ) để tạo mỹ quan cho 
công ty cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường. 
 Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt 

động  
Để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi 

trường ngừng hoạt động như hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước thải, hệ 
thống thoát nước mưa, nước thải, … thực hiện các biện pháp sau: 

- Đối với HTXL nước thải: 
+ Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục 

công trình của HTXL nước thải, bể tự hoại với tần suất giám sát hàng ngày. 
+ Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống 

XLNT để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 
+ Bố trí nhân viên phụ trách, giám sát vận hành của các HTXL nước thải. 
+ Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, công ty sẽ liên hệ với 

đơn vị kỹ thuật để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc phục sự cố. Trường 
hợp sự cố nguy cấp, Công ty sẽ ngừng hoạt động sản xuất để xử lý kịp thời, tránh rò 
rỉ nước thải ở mức tối thiểu và thông báo với hạ tầng phối hợp xử lý. 

+ Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thoát nước: thường xuyên kiểm tra các 
mối nối, van khóa trên các hệ thống thoát nước để phát hiện sớm các sự cố và khắc 
phục. 
 Ứng phó sự cố 

Bảng 12: Đối với HTXL nước thải khi gặp sự cố và cách ứng phó như sau 

STT Hiện tượng  Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 pH kế 

Hiển thị 
sai 

Điện cực hư Thay 

Điện cực dơ Vệ sinh định kỳ 

Giá trị bị sai lệch Hiệu chỉnh định kỳ 

Kiểm soát 
quá trình sai 

Cài đặt không phù hợp Điều chỉnh lại 

2 
Bơm chìm nước 
thải không hoạt 
động. 

a. Chưa cấp điện cho bơm 
b. Nước trong bể quá ít. 
c. Van máy bơm chưa mở. 
d. Bơm bị chèn vật lạ hay 
bị sự cố. 

a. Đóng tất cả thiết bị điện 
điều khiển bơm (CB, 
contactor, công tắc mở bơm 
tại tủ điện). 
b. Chờ nước đầy. 
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STT Hiện tượng  Nguyên nhân Cách khắc phục 

c. Mở van và điều chỉnh 
van ở vị trí thích hợp. 
 
d. Kiểm tra bơm để tìm 
cách khắc phục. 

3 

Bơm định lượng 
hóa chất không 
hoạt động. 

a. Chưa cấp điện, khí cho 
bơm 
b. Có vật lạ nghẹt trong 
van của đầu hút và đầu đẩy  
c. Bị khí lọt vào 

a. Đóng tất cả thiết bị điện 
điều khiển bơm (CB, 
contactor, công tắc mở máy 
– tại tủ điện). 
b. Vệ sinh đầu hút và đầu 
đẩy 
 
 
c. Kiểm tra đệm và xả khí 

4 

Máy 
thổi 
khí, 
nén 
khí 

Quá nhiệt 
và tiếng 
ồn bất 
thường 

Hết dầu Cấp dầu vào 

Bạc đạn bị hư Cấp dầu vào hoặc yêu cầu 
nhà sản xuất kiểm tra 

Công suất 
giảm 

Dây đai bị đùn hoặc hư  Điều chỉnh hoặc thay thế 

Bị nghẹt ở bộ lọc khí Vệ sinh 

5 

Bề mặt của bể 
SBR bị bao phủ 
bới lớp bột nhờn, 
dày 

Bùn quá già Tăng lượng nước thải, bổ 
sung các chất bơm kiểm 
soát bọt 

Quá nhiều dầu và chất béo 
trong hệ thống 

Tăng cường loại bỏ chất 
béo. Sử dụng các chất bơm 
kiểm soát bọt. Bổ sung các 
bể tiền xử lý 

Các vi khuẩn váng bám tạo 
bọt 

Tăng lưu lượng sục khí 

6 

Xuất hiện những 
đám bọt lớn trên 
bề mặt bể SBR 

Bùn hoạt tính trẻ, lượng bùn 
ít 

Tăng tuổi bùn, giám cung 
cấp nước thải, sử dụng các 
chất bơm kiểm soát bọt 

Các chất tẩy rửa Hạn chế các chất hoạt động 
bề mặt, sử dụng các chất 
bơm kiểm soát bọt 

7 

Sự cố bọt màu 
trắng nổi bọt to có 
lẫn bùn màu nâu 
đen  

Vi sinh vật bị chết, lượng vi 
sinh vật này tiết ra chất 
nhầy có mùi nồng, từ đó 
hình thành bọt khí trên bề 

Ngay lập tức tiến hành tắt 
sục khí để lắng khoảng 60 
phút, tiến hành bơm nước 
thải trong bể hiếu khí ra vì 
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STT Hiện tượng  Nguyên nhân Cách khắc phục 

mặt, bùn vi sinh bị chết 
hoặc hoạt tính yếu sẽ bám 
lên các bọt khí đó 

trong nước thải có chứa các 
chất ức chế vi sinh vật. 
Tiếp theo, bơm nước thải 
sạch vào bể SBR tiến hành 
sục khí 30 phút và để lắng, 
tiếp tục bơm nước ra để pha 
loãng các chất gây ức chế. 
Sau đó cho nước thải vào 
đầy bể hiếu khí và tiến hành 
sục khí trong khoảng 2 giờ 
để vi sinh làm quan và tiến 
hành nạp nước thải hoạt 
động lại bình thường. 

Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nguy cấp, công ty sẽ liên 
hệ với đơn vị kỹ thuật chuyên môn để thỏa thuận xử lý trong thời gian công ty khắc 
phục sớm nhất. Lượng nước thải sẽ được lưu giữ và không xả ra trực tiếp ngoài môi 
trường đến khi HTXL nước thải khắc phục xong.. 

6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường: 

Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp giấy 
xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 78/GXN-STNMT ngày 19/04/2021 
của Dự án “Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn sản 
phẩm/năm” của Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng số 52-A, đường Lò Than, ấp 2, xã 
Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Trong quá trình hoạt động, công ty có thay đổi một số nội dung so với Kế hoạch 
bảo vệ môi trường đã được cấp, nội dung thay đổi cụ thể như sau: 
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Bảng 13: Bảng thống kê những thay đổi so với Xác nhận hoàn thành 

Stt 
Giấy xác nhận đăng ký KBM số 78/GXN-

STNMT 
Nội dung xin điều chỉnh Ghi chú 

I Công nghệ sản xuất 

1 
Công ty lắp đặt 1 lò hơi đốt than, viên củi 
nén cho công đoạn nấu + trộn 

Công ty lắp đặt 1 lò hơi điện cho công 
đoạn nấu + trộn. 

Khi so sánh công suất giữa hai lò hơi điện và lò 
hơi than, công ty nhận thấy hiệu quả lò hơi điện 
hoạt động hiệu quả hơn lò hơi hoạt động bằng 
than, viên củi nên công ty đã thay thể lò hơi 
than bằng lò hơi điện. 

II Nguồn tiếp nhận nước thải 

2 Nguồn tiếp nhận cuối cùng là rạch Đông Nguồn tiếp nhận cuối cùng là hồ nước 
Khi thực hiện giấy phép môi trường, công ty có 
rà soát lại nguồn tiếp nhận nên xin điều chỉnh 
lại trong hồ sơ. 

III Công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

3 

Vị trí đấu nối nước thải là 01 hố ga (toạ độ: 
X = 1.220.119; Y = 406.617) 
Nước thải sau khi đấu nối theo suối Nhỏ 
thoát ra rạch Đông cuối cùng chảy ra sông 
Đồng Nai 

Vị trí đấu nối nước thải là 01 hố ga (toạ 
độ: X = 1.220.052; Y = 409.565). 
Nước thải sau khi đấu nối theo suối Nhỏ 
thoát ra hồ tự nhiên. Nguồn nước này 
không sử dụng cho sinh hoạt. 

Công ty thay đổi vị trí xả nước thải để giảm chi 
phí vận hành, bảo trì đường ống thoát nước 
thải. 
Nguồn tiếp nhận nước thải mới của công ty 
không sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Với 
nước thải sau HTXL của công ty đạt QCVN 
40:2011, Cột A nên ảnh hưởng nước thải của 
cơ sở đến môi trường nguồn tiếp nhận là không 
đáng kể. 

4 

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt 
sau khi thu gom sẽ được xử lý bằng HTXL 
nước thải công suất 120 m3/ngày. Quy trình 
xử lý của công ty:  

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt 
sau khi thu gom sẽ được xử lý bằng 
HTXL nước thải công suất 50 m3/ngày. 
Quy trình xử lý của công ty:  

Theo KBM đã được phê duyệt, cơ sở sẽ nâng 
công suất HTXLNT từ 50 m3/ngày lên 120 
m3/ngày. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
dự án, cơ sở nhận thấy HTXLNT 50 m3/ngày 
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Stt 
Giấy xác nhận đăng ký KBM số 78/GXN-

STNMT 
Nội dung xin điều chỉnh Ghi chú 

Nước thải sản xuất sau khi qua thiết bị tách 
rác và nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại  
Hố thu gom nước thải Thiết bị keo tụ  
Bể lắng  Bể yếm thiếu khí  Bể lắng  
Bể anoxic  Bể sinh học hiếu khí  Bể 
lắng  Bồn lọc áp lực  Đường ống khử 
trùng  Nguồn tiếp nhận Suối nhỏ. 

Nước thải sản xuất sau khi qua thiết bị 
tách rác và nước thải sinh hoạt sau bể tự 
hoại  Hố thu gom nước thải  Hố thu 
gom  Bể điều hoà  Bể SBR 1  Bể 
lắng  Bể SBR 2  Đường ống khử 
trùng  Nguồn tiếp nhận Suối nhỏ. 

vẫn đảm bảo khả năng xử lý nước thải phát sinh 
từ cơ sở nên công ty quyết định giữ công suất 
của HTXLNT là 50 m3/ngày. 
Để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty 
quyết định thay đổi cách sơ chế nguyên liệu đối 
với quá trình làm mứt trái cây đổi từ rửa tại nhà 
máy sang nhập nguyên liệu đã sơ chế sẵn. Khi 
nhập công ty, tiến hành nấu trực tiếp. Vì thế 
lượng nước sản xuất giảm đi nhiều. 

 

Bùn từ các bể lắng được bơm về bể chứa 
bùn, 1 phần bùn sẽ được tuần hoàn về bể các 
bể sinh học, phần còn lại sẽ tự lắng trong bể 
chứa bùn, khi đầy giao cho đơn vị thu gom 
chất thải nguy hại vào thu gom 

Xin bố trí thêm 1 máy ép bùn  
Làm bùn trong bể lắng bùn khô nhanh, bùn sau 
khi ép sẽ ráo nước, thuận tiện cho việc giao 
nhận bùn thải. 

5 

Công ty lắp đặt 01 HTXL khí thải lò hơi đốt 
viên củi nén và than đá bằng công nghệ xử 
lý bằng tháp hấp thụ bằng dung dịch kiềm 
để hấp thụ bụi và làm giảm nhiệt độ của khí 
thải đồng thời cũng làm giảm nống độ các 
chất ô nhiễm khác như CO, SO2, NOx, 
VOC,… công suất 16.000 m3/h 
Quy trình xử lý của HTXL khí thải công 
suất 16.000 m3/h như sau: 
Khí thải từ Lò hơi  Hệ thống Cyclon lọc 
khô  Tháp hấp thụ bằng dung dịch kiềm 

Công ty xin phép không lắp đặt HTXL 
khí thải lò hơi công suất 16.000 m3/h. 

Lò hơi điện sử dụng điện để đốt nóng nước 
trong lò. Điện là năng lượng sạch, khi sử dụng 
không phát thải ra môi trường nên công ty xin 
không lắp đặt HTXL khí thải cho lò hơi này 



Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường  

 

 

Stt 
Giấy xác nhận đăng ký KBM số 78/GXN-

STNMT 
Nội dung xin điều chỉnh Ghi chú 

 Ống khói  Khí thải đã qua xử lý đạt 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1; 
Kp=1) .  
Dung dịch lẫn bụi trong tháp hấp thụ rơi 
xuống đáy chảy qua hồ lắng bùn để tách bụi 
ra khỏi dòng nước thải 
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Các nội dung thay đổi cụ thể như sau: 
6.1. Thay đổi liên quan đến khí thải: 
Công ty sử dụng lò hơi để cấp nhiệt cho quá trình nấu nguyên liệu. Với đặc thù ngành 

nghề sản xuất là chế biến nông sản, thực phẩm. Sản phẩm của công ty là các loại mứt, 
sốt,… dùng cho nhu cầu của người dân hằng ngày nên để đảm bảo môi trường sản xuất và 
chất lượng sản phẩm công ty lắp đặt lò hơi điện thay thế cho lò hơi than, viên nén của công 
ty. 

6.2. Thay đổi nguồn tiếp nhận: 
Từ ngày 19/04/2021 đến nay, do ảnh hưởng của một số dự án xung quanh nên dòng 

chảy của suối nhỏ bị thay đổi. Dòng nước chuyển hướng thay vì đổ ra suối rạch Đông, suối 
Nhỏ chảy ra hồ nước nằm ở hạ nguồn. 

Nguồn tiếp nhận nước thải mới của công ty không sử dụng cho cấp nước sinh hoạt. Với 
nước thải sau HTXL của công ty đạt QCVN 40:2011, Cột A nên ảnh hưởng nước thải của 
cơ sở đến môi trường nguồn tiếp nhận là không đáng kể. 

6.3. Thay đổi vị trí tiếp nhận nước thải 
Hiện tại, nước thải công ty đấu nối tại 01 điểm ở đường đất phía trước công ty. Tuy 

nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty nhận thấy, nguồn nước suối nhỏ chạy dọc bờ 
tường cơ sở. Nguồn nước suối nhỏ chạy gần HTXL nước thải của công ty. 

Vì thế, công muốn điều chỉnh vị trí thoát nước thải lại điểm gần giữa suối với HTXL 
nước thải để giảm chi phí bảo trì, vận hành hệ thống thoát nước. 

6.4. Thay đổi công trình xử lý nước thải 
Theo giấy xác nhận đăng ký KBM số 78/GXN-STNMT ngày 19/04/2021, nước thải sản 

xuất và nước thải sinh hoạt sau khi thu gom sẽ được xử lý bằng HTXL nước thải công suất 
120 m3/ngày. Tuy nhiên khi dự án triển khai, dựa theo sổ theo dõi nước khai thác nước 
tháng 7, 8, 9/2022, công ty nhận thấy lượng nước sử dụng của công ty khoảng 32,6 
m3/ngày, nước thải khoảng  28,4m3/ngày.  

Căn cứ cơ sở đó, khi đạt công suất tối đa lượng nước cấp tăng lên 41,7 m3/tháng, lượng 
nước thải tối đa khoảng 36 m3/ngày nên công ty nhận thấy với công suất hiện hữu là 50 
m3/ngày vẫn đảm bảo khả năng xử lý nước thải của cơ sở. Vì thế, công ty xin được đăng ký 
lại công suất HTXL nước thải là 50 m3/ngày. 

Bên cạnh đó, cơ sơ nhận thấy quy trình hiện tại của HTXL nước thải của công ty vẫn 
đang hoạt động tốt nên công ty quyết định không thay đổi quy trình xử lý nước thải của 
công ty. Cụ thể: 
Bảng 13: Bảng tổng hợp nội dung thay đổi về công trình xử lý nước thải. 

STT 
Giấy xác nhận đăng ký 

KBM số 78/GXN-STNMT 
Nội dung xin điều 

chỉnh 
Ghi chú 

4 

Nước thải sản xuất sau khi 
qua thiết bị tách rác và nước 
thải sinh hoạt sau bể tự hoại 
 Hố thu gom nước thải 
Thiết bị keo tụ  Bể lắng 
 Bể yếm thiếu khí  Bể 

Nước thải sản xuất 
sau khi qua thiết bị 
tách rác và nước 
thải sinh hoạt sau 
bể tự hoại  Hố 
thu gom nước thải 

Nước thải có thành phần ô 
nhiễm chính: BOD, COD, 
TSS, N tổng, P tổng, dầu 
mỡ,… Bằng công nghệ xử lý 
sinh học 2 bậc (tái xử lý nước 
thải sau bị đã xử lý sinh học). 
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lắng  Bể anoxic  Bể sinh 
học hiếu khí  Bể lắng  
Bồn lọc áp lực  Đường ống 
khử trùng  Nguồn tiếp nhận 
Suối nhỏ. 

 Hố thu gom  
Bể điều hoà  Bể 
sinh học hiếu khí 1 
và 2  Bể lắng  
Bể sinh học hiếu 
khí 3 và 4  
Đường ống khử 
trùng  Nguồn tiếp 
nhận Suối nhỏ. 

Nước thải sau khi được xử lý 
bậc 1 ở bể sinh học hiếu khí 1 
và 2 sau khi lắng sẽ được xử 
lý lại bằng bể sinh học hiếu 
khí 3 và 4. 
Qua quá trình xử lý, các thành 
phần ô nhiễm trong nước thải 
giảm đáng kể cụ thể nồng độ 
chất ô nhiễm thấp hơn QCVN 
40:2010/BTNMT, Cột A 
(Kq=0,9; Kf=1,2) 

 

Bùn từ các bể lắng được bơm 
về bể chứa bùn, 1 phần bùn sẽ 
được tuần hoàn về bể các bể 
sinh học, phần còn lại sẽ tự 
lắng trong bể chứa bùn, khi 
đầy giao cho đơn vị thu gom 
chất thải nguy hại vào thu 
gom 

Xin bố trí thêm 1 
máy ép bùn  

Làm bùn trong bể lắng bùn 
khô nhanh, bùn sau khi ép sẽ 
ráo nước, thuận tiện cho việc 
giao nhận bùn thải. 

6.5. Thay đổi công trình xử lý khí thải 
Theo giấy xác nhận đăng ký KBM số 78/GXN-STNMT ngày 19/04/2021, công ty lắp 

đặt 01 HTXL khí thải lò hơi đốt viên củi nén và than đá bằng công nghệ xử lý bằng tháp 
hấp thụ bằng dung dịch kiềm để hấp thụ bụi và làm giảm nhiệt độ của khí thải đồng thời 
cũng làm giảm nống độ các chất ô nhiễm khác như CO, SO2, NOx, VOC,… công suất 
16.000 m3/h. 

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy lò hơi đốt bằng viên củi nén và than đá không phù hợp 
với quy trình sản xuất của cơ sở nên cơ sở quyết định lắp đặt lò hơi điện thay thể lò hơi 
đốt bằng viên nén. Lò hơi điện sử dụng điện để đốt nóng nước trong lò. Điện là năng 
lượng sạch, khi sử dụng không phát thải ra môi trường nên công ty xin không lắp đặt 
HTXL khí thải cho lò hơi này. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP. CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
- Nguồn phát sinh nước thải: 

 Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên. 

 Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ quá trình sơ chế nguyên liệu, nước rửa sàn 
vệ sinh máy móc và vệ sinh lò hơi. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 50 m3/ngày.đêm 
- Dòng nước thải: Nước thải từ Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm ra suối nhỏ 

ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là Hồ nước thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 
Nai. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn xả: QCVN 40:2010/BTNMT, 
Cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) 

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

 Vị trí xả thải: Ống PVC Ø114mm ra nguồn tiếp nhận là suối nhỏ ra nguồn tiếp 
nhận cuối cùng là hồ tự nhiên đoạn thuộc Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(Toạ độ: X=1.220.054;Y=409.594). 

TT Thôngsố Đơn vị tính 
QCVN 40:2011/BTNMT  
Cột A, kf = 1,2; Kq = 0,9 

         1         pH -- 6 - 9 

          2         TSS mg/L 54 

          3         BOD5 mg/L 32,4 

          4         COD mg/L 81 

          5         TổngNitơ mg/L 21,6 

          6         TổngPhotpho mg/L 4,32 

          7         NH4
+_N mg/L 5,4 

          8         Coliform MPN/100mL 3.000 

 

 Phương thức xả thải: tự chảy. 

 Chế dộ xả thải: liên tục 24 giờ 

 Nguồn tiếp nhận nước thải: Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là Suối Nhỏ, 
đoạn thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

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



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

 
 

52 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 
- Nguồn phát sinh:  

 Nguồn số 01: Tiếng ồn phát sinh từ công đoạn xay đậu phộng. 

 Nguồn số 02: Tiếng ồn phát sinh từ công đoạn chiết, rót 
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:  
Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
 Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 6 tháng/lần 
Khu vực  

thông 
thường 

 Độ rung: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ   

1 70 60 6 tháng/lần 
Khu vực  

thông 
thường 

- . 
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CHƯƠNG V 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1.  Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải: 
Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện dựa theo Giấy xác nhận 

đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường Số 78/GXN-STNMT ngày 19/04/2021 của Dự án 
“Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm” tại số 52-A, 
đường Lò Than, ấp 2, xã Tan An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH 
Cánh Đồng Vàng. 
 Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2021 
- Thời gian quan trắc:  

 Đợt 1: 30/06/2021;   

 Đợt 2: 01/12/2021. 
- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 
- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 

Bảng 1.  Thống kê vị trí điểm quan trắc 

STT 
Tên điểm quan 

trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 
Thời gian quan 

trắc 
Mô tả điểm 
quan trắc 

1 Nước thải sau 
HTXL 

NT1 30/06/2021 
Nước đục, có cặn 

2 NT2 03/12/2021 
- Thông số quan trắc 

Bảng 2.  Danh mục thông số quan trắc 

TT Thành phần môi trường quan trắc 
QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, kf = 1,2;  

Kq = 0,9 
1 pH  
2 TSS 54 
3 BOD5 32,4 
4 COD 81 
5 Tổng Nitơ 21,6 
6 Tổng Photpho 4,32 
7 NH4

+_N 5,4 
8 Coliform 3.000 

- Kết quả quan trắc: 
Bảng 3.  Kết quả quan trắc 

TT Thông số Đơn vị tính 
Kết quả 

QCVN 
40:2011/BTNMT 
Cột A, kf = 1,2; 

Kq = 0,9 30/06/2021 1/12/2021 

          1         pH -- 7,39 7,84 6 - 9 
          2         TSS mg/L 37 48 54 
          3         BOD5 mg/L 31 29 32,4 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

 
 

54 

TT Thông số Đơn vị tính 
Kết quả 

QCVN 
40:2011/BTNMT 
Cột A, kf = 1,2; 

Kq = 0,9 30/06/2021 1/12/2021 

          4         COD mg/L 72 62 81 

          5         TổngNitơ mg/L 12,6 14,5 21,6 

          6         TổngPhotpho mg/L 1,41 1,31 4,32 

          7         NH4
+_N mg/L 3,75 2,8 5,4 

          8         Coliform MPN/100mL 2.600 2.200 3.000 

- Kết luận: dựa vào biểu đồ kết quả phân tích nước thải ta thấy HTXL NT của nhà máy 
đang hoạt động tốt. Kết quả quan trắc môi trường đạt so với giới hạn QCVN 
40:2011/BTNMT Cột A, kf = 1,2; Kq = 0,9. 
 Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2020 

- Thời gian quan trắc: 

 Đợt 1: 22/08/2020, 

 Đợt 2: 10/12/2020 

- Tần suất quan trắc: 06tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 
Bảng 4.  Thống kê vị trí điểm quan trắc 

ST
T 

Tên điểm 
quan trắc 

Ký hiệu 
điểm 
quan 
trắc 

Thời gian 
quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Mô tả 
điểm 
quan 
trắc 

Kinh độ Vĩ độ 

1 
Nước thải 
sau HTXL 

NT1 22/08/2020 
1218967 409734 

Nước 
đục, có 

cặn 
2 NT2 10/12/2020 

- Thông số quan trắc 
Bảng 5.  Danh mục thông số quan trắc 

TT Thành phần môi trường quan trắc 
QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, kf = 1,2;  

Kq = 0,9 
1 TSS 54 
2 BOD5 32,4 
3 COD 81 
4 Coliform 3.000 
5 E.Coli - 

-  Kết quả quan trắc: 
Bảng 6.  Kết quả quan trắc 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Kết quả  

NT1 NT2 
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STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Kết quả  

NT1 NT2 

1 TSS - 30,5 26 

2 BOD5 mg/L 30,9 29 

3 COD mg/L 74,3 69 

4 Coliform mg/L 2.800 2.600 

5 E.Coli mg/L 340 110 

- Kết luận: dựa vào biểu đồ kết quả phân tích nước thải ta thấy HTXL NT của nhà máy 
đang hoạt động tốt. Kết quả quan trắc môi trường đạt so với giới hạn QCVN 
40:2011/BTNMT Cột A, kf = 1,2; Kq = 0,9. 

2. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí năm 2021: Theo 
chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện dựa theo Giấy xác nhận đăng 
ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường Số 78/GXN-STNMT ngày 19/04/2021 của Dự án 
“Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm” tại số 52-
A, đường Lò Than, ấp 2, xã Tan An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của Công ty 
TNHH Cánh Đồng Vàng công ty không quan trắc không khí. 
3. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí năm 2020 

- Thời gian quan trắc: 

 Đợt 1: 22/08/2020, 

 Đợt 2: 10/12/2020 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc 

Bảng 7.  Vịtrí, địa điểm quan trắc 

STT 
Tên điểm quan 

trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 
Tần suất Mô tả điểm quan trắc 

1 
Khu vực trong 
xưởng sản xuất 
điểm 1 

K1 06 tháng/lần 
Nhà xưởng, địa hình bằng 

phẳng, khô ráo, sàn bê 
tông. 

2 
Khu vực trong 
xưởng sản xuất 
điểm 2 

K2 06 tháng/lần 
Nhà xưởng, địa hình bằng 

phẳng, khô ráo, sàn bê 
tông. 

3 
Khu vực trong 
xưởng sản xuất 
điểm 3 

K3 06 tháng/lần 
Nhà xưởng, địa hình bằng 

phẳng, khô ráo, sàn bê 
tông. 
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STT 
Tên điểm quan 

trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 
Tần suất Mô tả điểm quan trắc 

4 
Khu vực cách nhà 
xưởng 200-300 m 
điểm 4 

K4 06 tháng/lần 
Nhà xưởng, địa hình bằng 

phẳng, khô ráo, sàn bê 
tông. 

 
Khu vực cách nhà 
xưởng 200-300 m 
điểm 5 

K5 06 tháng/lần 
Nhà xưởng, địa hình bằng 

phẳng, khô ráo, sàn bê 
tông. 

Bảng 8.  Danh mục thông số quan trắc 

STT Tên mẫu Vị trí Thông số QCVN so sánh 

1 

Không khí, 
vi khí hậu, 

tiếng ồn 

Khu vực trong xưởng sản 
xuất điểm 1 

Nhiệt độ, bụi, 
tiếng ồn 

 

QCVN 02:2019/BYT, 
QCVN 24:2016/BYT, 
QCVN 26:2016/BYT 

2 
Khu vực trong xưởng sản 
cuất điểm 2 

3 
Khu vực trong xưởng sản 
xuất điểm 3 

4 
Khu vực cách nhà xưởng 
200-300 m điểm 4 

5 
Khu vực cách nhà xưởng 
200-300 m điểm 5 

- Nhận xét kết quả quan trắc 

Bảng 9.  Kết quả quan trắc 

STT Vịtrí 

Vi khí hậu, tiếngồn Khôngkhí 

Tiếngồn Nhiệtđộ Bụi 

dBA oC mg/m3 

Ngày 22/08/2020 

1 KK1 76,4 30,7 1,08 

2 KK2 75,1 30,9 0,96 

3 KK3 78,4 31,0 1,20 

4 KK4 64,6 32,4 1,08 
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STT Vịtrí 

Vi khí hậu, tiếngồn Khôngkhí 

Tiếngồn Nhiệtđộ Bụi 

dBA oC mg/m3 

5 KK5 65,4 32,5 0,96 

Ngày10/12/2020 

1 KK1 76,5 30,7 1,2 

2 KK2 75,1 30,9 0,96 

3 KK3 78,4 31,0 1,08 

4 KK4 64,3 32,4 0,1216 

5 KK5 65,4 32,5 0,1304 

QCVN 02:2019/BYT 

QCVN 26:2016/BYT 

QCVN 24:2016/BYT 

≤85 18 - 32 8 

QCVN 26:2010/BTNMT 

QCVN 05:2013/BTNMT 
70 - 0,3 

- Kết luận: Dựa vào các biểu đồ trên ta thấy các chỉ tiêu nhiệt độ,  tiếng ồn, vi khí hậu 
môi trường không khí xung quanh và không khí khu vực sản xuất còn lại tại thời điểm đo 
nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 22:2016/BY, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 
26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, Quyết định 3733/2002/QĐ-
BYT, 2016/BYT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. 

.
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CHƯƠNG VI 
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ dự án tự rà soát và đề xuất 
kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, cơ sở không thuộc đối tượng phải 
vận hành thử nghiệm. 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 
2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 
Căn cứ điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, cơ sở không 

thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải  tự động, liên tục; quan trắc 
nước thải khí thải định kỳ được quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị 
định. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: (không có) 
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: (không có) 
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án. 
Cơ sở sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ, phân định chất thải rắn 

của cơ sở theo các thông số: khối lượng, chủng loại và hoá đơn, chứng từ giao nhận chất 
thải. Kết quả phân định sẽ được so sánh với QCVN 07:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Cơ sở sẽ hợp tác với các đơn vị có chức năng để 
thu gom và xử lý đúng quy định.  

Quá trình phân định được áp dụng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật bảo vệ môi 
trường và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 
Bảng15:Bảng tổng hợp chi phí đầu tư dự án 

STT Hạng mục Tổng vốn (VNĐ) 

1 

Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi 
trường: 

 
 

- Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn và chất thải nguy hại 

50.000.000 

2 
- Chi phí quản lý môi trường: trồng và chăm 

sóc cây xanh 
15.000.000 

Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trường 65.000.000 
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CHƯƠNG VII 
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
 

Trong thời gian hoạt động, cơ sở luôn chấp hành đúng quy định pháp luật nên không có 
quyết định xử phạt hành chính. 
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CHƯƠNG VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng – Chủ dự án xin cam kết: 
- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản 

nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 
Việt Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 
động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong báo cáo đề xuát Giấy phép môi 
trường.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực 
hiện chương trình giám sát môi trường.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn 
cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 
21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, 
QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 
 QCVN 62-MT:2016 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 
 QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại; 
 QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
 QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn, phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy 

hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo 
vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm đến Sở Tài nguyên mà Môi trường và các cơ quan khác. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo 
ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để xử 
lý ngay nguồn ô nhiễm này và chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC II : KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 
PHỤ LỤC III : MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 
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