
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

Ninh Bình, ngày        tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy 

sản xuất tôn, xà gồ và lắp ráp thiết bị vòi hoa sen, bình nóng lạnh Olympic” 

của Công ty TNHH sản xuất công nghiệp và thương mại Mỹ Việt, tại Khu 

công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 21/TTr-

STNMT ngày 17/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 

“Nhà máy sản xuất tôn, xà gồ và lắp ráp thiết bị vòi hoa sen, bình nóng lạnh 

Olympic” của Công ty TNHH sản xuất công nghiệp và thương mại Mỹ Việt, tại 

KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình với các nội dung chính tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này.   

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.  
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Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực 

hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Trưởng ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Chủ tịch UBND xã 

Ninh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất công nghiệp và thương mại Mỹ Việt 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;     

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP3, 4. 
Kh _Vp3_ 14QĐ                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Cao Sơn 
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PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TÔN, XÀ GỒ VÀ LẮP RÁP CÁC THIẾT BỊ VÒI 

HOA SEN, BÌNH NÓNG LẠNH OLYMPIC  

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày     tháng    năm 2022 của 

UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

1. Thông tin về dự án: 

1.1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất tôn, xà gồ và lắp ráp thiết bị vòi hoa 

sen, bình nóng lạnh Olympic. 

1.2. Chủ dự án: Công ty TNHH sản xuất Công nghiệp và Thương mại 

Mỹ Việt. 

Đại diện: Bà Vũ Thị Định - Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: SN 175, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

1.3. Vị trí, phạm vi Dự án:  

Địa điểm thực hiện dự án tại lô CN-07, Khu công nghiệp Phúc Sơn, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

1.4. Quy mô và công suất sản phẩm của Dự án: 

- Diện tích đất khu vực dự án: 30.000 m2. 

- Công suất sản xuất dự án:  

+ Gia công các loại tôn, xà gồ (gia công dập): 6.000 tấn/năm. 

+ Lắp ráp thiết bị vệ sinh: 10.000 thiết bị/năm. 

+ Buôn bán ô tô và xe có động cơ khác: ô tô 300 chiếc/năm; xe có động 

cơ khác 1.000 chiếc/năm. 

+ Buôn bán các loại phụ tùng và bộ phận phụ trợ của ô tô: 12 m3/năm. 

+ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác: 480 lượt/năm.  

1.5. Các hạng mục công trình chính của Dự án: 

- Nhà xưởng số 1: diện tích xây dựng 5.000 m2. 

- Nhà xưởng số 2: diện tích xây dựng 5.000 m2. 

- Công trình dịch vụ trưng bày và sửa chữa ô tô và xe máy: diện tích xây 

dựng 1000 m2 (xưởng sửa chữa có diện tích là 200 m2). 

- Khu trưng bày và kho chứa sản phẩm thiết bị vệ sinh: diện tích xây dựng 

900 m2. 

1.6. Công nghệ sản xuất của dự án: 

- Quy trình công nghệ gia công tôn: 

Cấp phôi cho máy cán (tôn dạng tấm hoặc dạng cuộn) → Cán tôn nhiều lần 

(máy cán tôn) → Cắt tấm → Tôn tạo sóng. 

- Quy trình công nghệ cán xà gồ: 
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Thép cuộn mạ kẽm hoặc thép cán nguội → Kiểm tra các chỉ tiêu, kích 

thước hình học → Máy cán xà gồ → Kiểm tra chỉ tiêu, kích thước hình học → 

Sản phẩm đạt yêu cầu. 

- Quy trình lắp ráp các thiết bị vệ sinh (vòi hoa sen, bình nóng lạnh): 

Linh kiện → Kiểm tra → Lắp ráp bán thành phẩm → Lắp ráp hoàn thiện 

→ Kiểm tra, thử rò nước, điện → Đóng gói sản phẩm. 

- Quy trình hoạt động xưởng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải: 

Phương tiện vận tải → Kiểm tra → Tiến hành sửa chữa bảo dưỡng → Sơn 

dặm và tra dầu mỡ → Giao xe → Rửa sàn, rửa xe, vệ sinh thiết bị. 

- Quy trình kinh doanh ô tô, xe máy, các loại phụ tùng, bộ phận của ô tô và 

thiết bị vệ sinh: 

Nhập hàng (sản phẩm để bán) → Trưng bày tại nhà bán hàng → Khách 

hàng, đối tác. 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án: 

2.1.1. Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thi công. 

- Tác động do hoạt động vệ sinh các phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu, thiết bị thi công. 

- Tác động do hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình. 

- Tác động do hoạt động của công nhân trên công trường. 

2.1.2. Giai đoạn hoạt động vận hành dự án: 

- Tác động do hoạt động giao thông vận chuyển hàng hóa, phương tiện 

giao thông của công nhân và các phương tiện ra vào xưởng sửa chữa. 

- Tác động do hoạt động xưởng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải. 

- Tác động do hoạt động xưởng sản xuất cán tôn, cán xà gồ. 

- Tác động do hoạt động lắp ráp các thiết bị vệ sinh. 

- Tác động do hoạt động sinh hoạt của công nhân viên nhà máy. 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải: 

2.2.1. Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Nước thải xây dựng: nước thải từ hoạt động rửa lốp xe 7 m3/ngày. Thành 

phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là cặn lơ lửng, dầu mỡ khoáng. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng lớn nhất trong 20 phút đầu 

tiên lớn nhất là 0,39 m3/s. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt kéo theo đất 

cát có độ đục tương đối cao. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh với lưu lượng 0,9 m3/ngày. Lượng nước 

thải này chứa nhiều chất cặn bã, chất lơ lửng, BOD, COD, vi sinh vật. 

2.2.2. Giai đoạn hoạt động vận hành dự án: 
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- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao động làm việc tại dự 

án: 3,8 m3/ngày đêm. Thành phần nước thải sinh hoạt gồm Chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và 

các vi khuẩn gây bệnh. 

- Nước thải chủ yếu phát sinh trong quá trình vệ sinh nhà xưởng vào cuối 

ngày và nước rửa xe khi bảo dưỡng là 2 m3/ngày. Nước thải này sẽ chứa các 

thành phần ô nhiễm như: dầu mỡ, đất cát và cặn lơ lửng. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng lớn nhất trong 20 phút đầu 

tiên lớn nhất là 0,39 m3/s. Thành phần chính: bùn đất, cành cây, rác rưởi, dầu 

mỡ cuốn trôi theo dòng nước. 

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

2.3.1. Giai đoạn triển khai xây dựng:  

Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu 

xây dựng, thi công các hạng mục công trình. Thành phần chủ yếu bụi, SO2, NOx, 

CO. 

2.3.2. Giai đoạn hoạt động vận hành dự án:  

- Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển hàng hóa, từ các phương tiện ra 

vào xưởng sửa xe với thành phần chủ yếu bụi, SO2, NOx, CO. 

- Bụi phát sinh từu xưởng cán tôn, xà gồ. Quá trình phát sinh chủ yếu là 

bụi kim loại nặng (mạt thép). 

- Bụi từ công đoạn gò, hàn, mài nhẵn tại xưởng sửa chữa phương tiện 

vận tải. 

- Bụi sơn, hơi dung môi từ quá trình phun sơn. 

- Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

2.4.1. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: 

- Chất thải rắn xây dựng: phát sinh với khối lượng 1,05 tấn/ngày. Thành 

phần: đất, đá, bao xi măng, xà bần thải, sắt thép vụn, nylon, thùng carton, pallet 

gỗ đóng gói khi chuyên chở máy móc thiết bị thải ra. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh với khối lượng 6 - 10 kg/ngày. Thành 

phần: bao bì, vỏ chai, thức ăn thừa, giấy. 

 2.4.2. Giai đoạn hoạt động vận hành dự án:  

- Chất thải rắn sản xuất bao gồm: chất thải rắn phát sinh từ quá trình hoạt 

động tại xưởng gia công tôn, xà gồ với khối lượng 100kg/ngày. Thành phần chủ 

yếu là mạt kim loại, đầu mẩu bavia, sản phẩm hỏng lỗi...; chất thải rắn từ quá 

trình lắp đặt thiết bị vệ sinh với khối lượng 5kg/ngày. Thành phần chủ yếu là 

bao bì các tông, nilon, đầu mẩu dây điện, sản phẩm hỏng lỗi.... Đối với sản 

phẩm lỗi hỏng sẽ được trả lại nhà cung cấp. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 24 kg/ngày. Thành phần: bao bì, vỏ chai, thức ăn 

thừa, giấy. 
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2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

2.5.1. Giai đoạn triển khai xây dựng: 

Chất thải nguy hại phát sinh bao gồm giẻ lau dính dầu mỡ thải, dầu thải 

với khối lượng: 0,53 kg/ngày. 

2.5.2. Giai đoạn hoạt động vận hành dự án:  

Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng: 1284 kg/tháng tương đương 

15,408 tấn/năm bao gồm: dầu nhớt thải, bao bì, thùng chứa sơn, hóa chất đã qua 

sử dụng, giẻ lau, bao tay nhiễm dầu, sơn, bóng đèn hỏng, pin, acquy hỏng, bình 

điện thải, vật liệu lọc bụi, than hoạt tính, vải lọc dầu. 

2.6. Quy mô, tính chất của các tác động khác: 

2.6.1. Giai đoạn thi công xây dựng:  

 Độ rung, tiếng ồn từ hoạt động thi công xây dựng, phương tiện vận 

chuyển và máy móc, thiết bị thi công và hoạt động sản xuất tại các xưởng. 

2.6.2. Giai đoạn hoạt động vận hành dự án: 

- Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động các phương tiện giao thông và phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và đi lại của cán bộ công nhân viên 

ra vào nhà máy và đặc biệt tiếng ồn từ máy gia công tôn, xà gồ. 

- Khả năng gây sự cố môi trường của dự án này là sự cố về cháy nổ, sự 

cố rò rỉ và tiếp xúc hóa chất đối với công nhân, tai nạn lao động trong quá 

trình sản xuất. 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án: 

3.1. Về thu gom và xử lý nước mưa, nước thải: 

a. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:  

Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực Nhà máy được thu gom 

vào hệ thống hố ga, rãnh thoát bằng bê tông đặt ngầm dưới đất, chạy xung quanh 

khu vực Nhà máy. Hệ thống rãnh thoát nước chiều dài khoảng 650 m có kết cấu 

BTCT, kích thước D300 – D600, độ dốc hệ thống i = 0,5%, toàn bộ hệ thống có 

tấm đan đậy kín. Bố trí song chắn rác và các hố ga có kích thước 800 x 800 x 

1000 mm để lắng cặn, tổng cộng có 22 hố ga.  

b. Hệ thống thu gom, thoát nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt của nhà máy được xử lý qua bể Bastaf (dung tích 

35,3 m3). Nước thải sinh hoạt sau khi sau khi xử lý qua bể Bastaf đạt QCVN 

14:2008/BTMT, cột B sẽ đấu nối thu gom vào hệ thống xử lý nước thải chung 

của Khu công nghiệp Phúc Sơn. 

- Nước thải xưởng sửa chữa, khu vực rửa xe được xử lý như sau: Nước 

thải xưởng sửa chữa, khu vực rửa xe  bể lắng cặn (4 m3)  thiết bị lọc dầu có 

vải lọc dầu  nước thải đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT và sẽ được dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải chung của Khu công nghiệp Phúc Sơn. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải: 

a. Giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông: 

- Bê tông hóa toàn bộ tuyến đường giao thông trong Nhà máy  

- Vệ sinh đường giao thông nội bộ trong Nhà máy hàng ngày. 
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- Công ty bố trí người thực hiện công tác tưới nước khu vực sân đường 

nội bộ nhằm giảm lượng bụi trong không khí vào những ngày khô hanh. Công ty 

sử dụng các vòi dẫn nước để thực hiện việc tưới cây, rửa đường. 

-  Điều tiết xe vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm phù hợp. 

- Trồng cây xung quanh khu vực Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. 

b. Giảm thiểu bụi từ xưởng cán tôn, xà gồ: 

Hoạt động cán tôn, xà gồ phát sinh chủ yếu là bụi kim loại nặng (mạt 

thép), bavia, mẩu vụn kim loại. Tuy nhiên mạt thép có khối kích thước và 

trọng lượng lớn nên chỉ phát sinh xung quanh khu vực máy cắt không có khả 

năng bay xa, hoặc phát tán. Tại các công đoạn dập, tạo hình, cắt đều có máng 

hứng các kim loại thừa, Quá trình thu gom các loại bụi kim loại này bằng 

phương pháp thủ công, công nhân sau mỗi ca sản xuất sẽ quét dọn các mạt 

thép, vụn tôn thừa và tập trung gọn vào các thùng chứa. Cuối mỗi ca hoặc 

mỗi ngày công nhân sẽ dùng xe đẩy tay để chuyển về kho lưu trữ chất thải rắn 

thông thường của Công ty. 

Ngoài ra để giảm thiểu tác động chủ dự án áp dụng một số biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: kính, khẩu trang, găng tay, 

quần áo bảo hộ và mũ. 

- Xưởng sản xuất được thiết kế thông thoáng, đảm bảo chắc chắn, phù hợp 

với loại hình sản xuất 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc sản xuất 

- Không khí tại tất cả các khu vực sản xuất đều được bố trí hệ thống 

thông gió. 

c. Giảm thiểu bụi từ công đoạn xử lý bề mặt (mài mịn), khói bụi hàn tay trong 
xưởng sửa chữa xe: 

Sử dụng thiết bị lọc khói bụi công nghiệp di động, công suất 5.000m3/h. 

Máy sử dụng màng lọc HEPA kích thước 380 x 420mm, có tác dụng loại bỏ 

hạt bụi có đường dính nhỏ hơn 2,5 micromet. Khi dòng khói xuyên qua màng 

lọc HEPA các hạt bụi sẽ được giữ lại, dòng khí sạch thoát ra ngoài môi 

trường thông qua ống thoát khí và đạt chất lượng cột B, QCVN 

19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ. 

d. Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình sơn xe: 

Công ty sẽ đầu tư phòng sơn đạt tiêu chuẩn: Phòng khép kín chống bụi, 

có hệ thống đèn chiếu sáng tiêu chuẩn, hệ thống không khí tuần hoàn bao 

gồm hệ thống thổi khí sấy từ nóc phòng sơn và hệ thống hút khí và lọc bụi 

dưới sàn phòng sơn. Khí thải sẽ được hút vào bằng quạt hút vào bộ lọc. Tại đây, 

toàn bộ bụi sơn sẽ được giữ lại bởi khay lọc bông, khí sơn còn lại sẽ được đi qua 

khay lọc than hoạt tính để khử mùi và hấp phụ các chất VOCs. Các chất thải 

trong khí thải khi xả ra môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

QCVN 20:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
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e. Hệ thống thông gió nhà xưởng: 

- Trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như: 

quần, áo, giày, mũ, khẩu trang. 

- Khu vực xưởng sản xuất phải thông thoáng và đảm bảo lưu thông không 

khí đồng đều. 

- Luân phiên đổi ca và công đoạn làm việc cho công nhân để tránh hiện 

tượng công nhân làm việc quá lâu trong khu có phát sinh khí ô nhiễm. 

- Định kỳ tiến hành khám sức khỏe cho công nhân làm việc tại nhà máy. 

- Lắp đặt 5 quạt công nghiệp, hệ thống cấp gió tươi bên trong nhà 

xưởng sản xuất. 

3.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

Xây dựng 01 kho chứa chất thải có diện tích 100 m2, bên trong kho ngăn 

thành các khoang như sau: 01 khoang chứa chất thải rắn sinh hoạt (diện tích 

20m2); 01 khoang chứa chất thải rắn sản xuất (diện tích 40m2) và 01 khoang 

chứa chất thải nguy hại (diện tích 40m2).  

3.4. Biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải rắn nguy hại: 

Chất thải nguy hại được thu gom và đưa về kho lưu giữ chất thải nguy hại 

có diện tích 40 m2, sau đó được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

3.5. Giảm thiểu tác động tiếng ồn, độ rung: 

- Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, 

ồn lớn; kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt.  

- Lắp đặt máy móc đúng theo quy trình hướng dẫn nhằm làm giảm chấn 

động khi hoạt động. 

- Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng hướng dẫn và đúng quy trình 

của nhà sản xuất.  

- Kiểm tra định kỳ mức độ ồn trong xưởng sản xuất nhằm đảm bảo môi 

trường làm việc cho người lao động, thiết kế các cửa thông gió nhà xưởng tận 

dụng thông gió tự nhiên để giảm nhiệt thừa trong các phân xưởng 

- Nhà xưởng được xây dựng cao, rộng, thiết bị được đặt với khoảng cách 

hợp lý tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn. 

-  Đối với những công nhân làm việc ở khu vực có tiếng ồn lớn sẽ được 

trang bị đầy đủ các thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án để giảm tiếng ồn phát ra khu 

vực xung quanh.  

- Nhà máy sẽ bố trí lịch làm việc và ca sản xuất hợp lý. 

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

a. Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ: 

- Công ty sẽ phối hợp cùng các cơ quan phòng cháy, chữa cháy địa 

phương tiến hành thiếp lập cụ thể các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tính 

toán số lượng trang thiết bị phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, xây 
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dựng cụ thể các bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, bố trí các 

bảng hiệu này ở từng hạng mục công trình. 

- Tất cả các hạng mục, công trình trong Công ty đều phải bố trí bình cứu 

hỏa cầm tay, bình phải đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình.  

- Dự án sẽ thiết lập phương án phòng cháy, chữa cháy cho các sự cố có 

thể xảy ra với sự phê duyệt của phòng PC23- công an tỉnh trước khi đi vào 

vận hành. 

b. Giảm thiểu tác động khi xảy ra sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

- Để giảm thiểu các sự cố về hệ thống xử lý nước thải khi đi vào vận hành, 

Nhà máy sẽ bố trí nhân lực để giám sát hoạt động của hệ thống nhằm kịp thời 

phát hiện những tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố 

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các đường ống thu gom, các bể chứa và 

các thiết bị kèm theo, kịp thời sửa chữa và thay thế khi phát hiện các dấu 

hiệu hỏng hóc. 

- Có kế hoạch xử lý và khắc phục khi xảy ra sự cố về hệ thống xử lý 

nước thải. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án 

Các hạng mục công trình và thiết bị bảo vệ môi trường của Dự án trong 

giai đoạn hoạt động. 

TT Hạng mục công trình Số lượng 

I Công trình thu gom, xử lý nước mưa, nước thải  

1 Bể Bastaf dung tích 35,3 m3 01 bể 

2 Bể lắng cặn, dung tích bể 4 m3 01 bể 

3 
Hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa chiều dài 

650 m, 22 hố ga 

01 hệ 

thống 

4 Hệ thống thu gom thoát nước thải dài 309 m. 
01 hệ 

thống 

5 Thiết bị xử lý nước thải nhiễm dầu mỡ có vải lọc dầu. 01 thiết bị 

II Hệ thống xử lý khí thải  

1 
Buồng phun sơn thiết kế đồng bộ có tích hợp thiết bị lọc 

bụi, khí thải 

01 hệ 

thống 

2 Thiết bị xử lý khói bụi công nghiệp di dộng 02 thiết bị 

3 Quạt hút công nghiệp cho nhà xưởng công suất 40.000m3/h 05 chiếc 

III Công trình thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

1 Kho chứa chất thải, diện tích 100 m2 01 Kho 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.1 Chương trình quản lý môi trường: 



10 

 

Chương trình quản lý môi trường được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai 

đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức 

được nêu cụ thể tại Bảng 4-1, chương 4 của báo cáo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường: 

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng:  

Đối tượng Các thông số giám sát 
Tiêu chuẩn, quy 

chuẩn so sánh 
Vị trí giám sát 

Chất thải rắn, 

CTNH 

Giám sát việc thu gom, 

phân loại, quản lý CTR 

xây dựng, CTNH. 

 
Tại các điểm tập 

kết CTR, CTNH 

Tần suất giám sát: hàng ngày cho đến khi kết thúc hoạt động xây dựng. 

5.2.2. Giai đoạn vận hành chính thức: 

Đối 

tượng 

Các thông số giám 

sát 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn 

so sánh 
Vị trí giám sát 

Nước 

thải 

Lưu lượng thải, pH, 

COD, BOD, TSS, 

Amoni, tổng N, tổng 

P, dầu mỡ, coliform, 

dầu mỡ khoáng. 

QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B  

01 mẫu tại hố ga 

đấu nối nước thải 

của Nhà máy vào 

mương thoát nước 

của Khu công 

nghiệp. 

Khí thải  
Bụi, CO, NOx, SO2, 

benzen, toluen, xylen 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B);  

QCVN 20:2009/BTNMT 

(B) 

 

01 điểm tại điểm xả 

thải của buồng phun 

sơn 

Môi 

trường 

không 

khí lao 

động 

Nhiệt độ; tiếng ồn, bụi 

tổng và khí ô nhiễm: 

CO, SO2, NOx, toluen, 

bezen, xylen 

Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT; 

QCVN 24:2016/BYT; 

QCVN 26: 2016/BYT; 

QCVN 03:2019/BYT, 

QCVN 02:2019/BYT 

04 điểm tại xưởng 

sản xuất gia công 

tôn, xà gồ; lắp ráp 

thiết bị vệ sinh; 

xưởng sửa chữa ô 

tô. 

 

Chất thải 

rắn, 

CTNH 

Giám sát khối lượng 

chất thải rắn phát sinh; 

phải phân định, phân 

loại các loại chất thải 

phát sinh để quản lý 

theo quy định… 

- Giám sát hàng ngày 

Tần suất giám sát: 3 tháng/lần 
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6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: 

6.1. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:  

- Môi trường không khí nơi làm việc: phải có các biện pháp giảm thiểu, đảm 

bảo đạt QCVN 03:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc, Quyết định 3733/2002/QĐ-

BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc và 

vi khí hậu đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi 

khí hậu tại nơi làm việc (QCVN 26/2016/BYT).  

- Trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án phải có biện pháp giảm 

thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

26:2010/BTNMT về tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 

27:2010/BTNMT (Bảng 2 - Khu vực thông thường) về độ rung. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá 

trình thi công xây dựng và vận hành Dự án phải được thu gom và xử lý theo đúng 

quy định. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và vận 

hành Dự án phải được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng 

quy định. 

- Chủ đầu tư cam kết nước thải phát sinh tại nhà máy xử lý đạt tiêu chuẩn cột 

B, QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt và cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT đối với nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải của KCN Phúc Sơn. 

- Chủ đầu tư cam kết khí thải phát sinh tại dự án sau khi xử lý đạt cột B, 

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

đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.  

6.2. Các điều kiện kèm theo: 

- Phối hợp với các cơ quan chức lập phương án và thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường khác phát sinh trong quá trình 

thực hiện Dự án; tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 

phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường hàng năm đã nêu trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả giám sát môi trường phải được cập 

nhật, lưu giữ tại đơn vị và gửi 01 bộ đến Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh 

Bình để kiểm tra và giám sát. 

- Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật 

Bảo vệ môi trường và Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 



12 

 

- Đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử lý 

môi trường đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

6.3. Chủ dự án có trách nhiệm: 

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các điều kiện 

kèm theo tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các nội dung bảo vệ môi 

trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn lao động, an 

toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, nổ theo quy định 

hiện hành. 

- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc 

thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án, cung cấp đầy 

đủ các thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu. 

- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường trình UBND tỉnh  xem xét 

cấp phép theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020./. 
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