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Phụ lục 
CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

của Dự án Xưởng chế biến đỗ Đồng Phú 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /3/2022 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Xưởng chế biến gỗ Đồng Phú. 

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Đồng Phú. 

- Địa chỉ liên hệ: thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

1.1. Phạm vi, quy mô của dự án 

- Quy mô sử dụng đất của dự án là: 8.432,8 m2; 

- Công suất thiết kế: gỗ bóc 12.500m3/năm, gỗ sơ chế 9.375m3/năm, gỗ 

dán 10.000m3/năm. 

1.2. Công nghệ dự án 

Gỗ tròn → bóc vỏ, cắt theo chiều dài cần thiết → bóc lớp để tạo ván 

mỏng → ván được cắt theo kích thước → phơi khô, phân loại → kiểm tra chất 

lượng → sản phẩm gỗ mỏng hoàn chỉnh → sấy ván mỏng → tráng keo → ép 

nhiệt → đánh nhẵn bề mặt → xử lý nhiệt và kích thước → ván dán nhiều lớp → 

đóng kiện, nhập kho. 

1.3. Các hạng mục, công trình của dự án 

- Các hạng mục công trình chính của dự án: Nhà văn phòng diện tích 

100m2, Nhà xưởng gỗ bóc diện tích 420m2, Nhà xưởng gỗ dán diện tích 

3.310m2. 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: Nhà xe diện tích 104m2, Nhà ăn nhân 

viên diện tích 118m2, trạm biến áp diện tích 30m2, Khuôn viên cây xanh, sân bê 

tông,... diện tích 4.350,8m2. 

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 

- Tác động đến môi trường nước: nước thải sinh hoạt; nước mưa chảy 

tràn; nước thải thi công xây dựng, nước từ quá trình rửa dụng cụ và trộn keo.  

- Tác động đến môi trường không khí: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị; bụi phát sinh từ quá trình cắt ván, 

gọt rìa, đánh nhẵn bề mặt, mùi từ quá trình nấu trộn, dán keo; khí thải từ lò hơi 

cung cấp nhiệt cho quá trình sấy,... 
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- Tác động của chất thải rắn như: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường; chất thải nguy hại. 

- Tác động do tiếng ồn và độ rung từ hoạt động của các máy móc, thiết bị 

và các phương tiện giao thông ra vào dự án. 

- Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực. 

- Các tác động do rủi ro, sự cố.  

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

2.2.1. Đối với giai đoạn xây dựng:  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân làm việc tại 

công trường. Thành phần chủ yếu chứa cặn bã, các chất hữu cơ bị phân huỷ, các 

chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

trong giai đoạn này khoảng 1,6m3/ngày. 

- Nước thải xây dựng phát sinh từ quá trình thi công, xây dựng như nước 

vệ sinh máy móc thiết bị thi công, nước rửa nguyên vật liệu..., thành phần chủ 

yếu là các chất lơ lửng từ vôi vữa, xi măng và các chất hoạt động bề mặt. Tổng 

lượng nước thải xây dựng phát sinh khoảng 2m3/ngày. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ khu vực thực hiện dự án. 

Thành phần bao gồm chất rắn lơ lửng và một số chất khác như các loại rác sinh 

hoạt, đất cát rơi vãi, không chứa các thành phần nguy hại. Lượng nước mưa 

chảy tràn trên toàn bộ diện tích xây dựng dự án phát sinh khoảng 0,27m3/s. 

2.2.2. Đối với giai đoạn vận hành:  

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của cán bộ, nhân viên. Tổng 

lượng nước thải dự kiến phát sinh khoảng 4,8m3/ngày. Thành phần chủ yếu là 

chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, Amoni, Cl-, dầu mỡ, Coliform và chất hoạt động 

bề mặt,... 

- Nước mưa chảy tràn: phát sinh trên toàn bộ khu vực thực hiện dự án, 

thành phần bao gồm chất rắn lơ lửng và cuốn trôi theo một số chất khác như các 

loại rác sinh hoạt, đất cát rơi vãi. Uớc tính lượng nước mưa chảy tràn phát sinh 

ngày lớn nhất trên mặt bằng dự án là 0,27m3/s.  

- Nước thải sản xuất: được thải ra từ quá trình rửa dụng cụ trộn và đựng 

keo. Thành phần gồm: tổng chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD5), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, 

E,Coli). Lượng phát thải khoảng 13,3 lít/ngày. 

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

2.3.1. Đối với giai đoạn xây dựng: Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động 

vận chuyển, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng; thi công xây dựng, hàn cắt kim 

loại, hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công. Thành phần các chất ô 

nhiễm có khả năng phát sinh gồm bụi xi măng, bụi đất, bụi cát, muội khói hàn, 

các khí thải như CO2,
 SO2, NOx, hơi xăng dầu... 
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2.3.2. Đối với giai đoạn vận hành: Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và phương tiện giao thông ra 

vào; bụi từ quá trình cắt nguyên liệu, chà nhám đánh bóng, cắt gọt sản phẩm. 

Khí thải từ quá trình đốt lò hơi. Bụi khí thải phát sinh trong công đoạn gia công 

và hơi keo dán gỗ. Khí thải từ quá trình vận hành máy phát điện dự phòng khi 

trường hợp mất điện. Mùi phát sinh do sự phân huỷ nhiệt các hợp phần keo,... 

Chất thải chủ yếu là bụi, SO2, NOx, CO2, CO, VOC,.. 

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

2.4.1. Đối với giai đoạn xây dựng:  

- Chất thải rắn sinh hoạt: có thành phần chính của chất thải là các chất hữu 

cơ dễ phân hủy (gồm: rau, củ, quả, thức ăn thừa...), các chất vô cơ hoặc hữu cơ khó 

phân hủy như: giấy, bìa catton, chai nhựa, chai lọ, đồ hộp.... Khối lượng phát sinh 

rác thải khoảng 08 kg/ngày.  

  - Chất thải rắn xây dựng: chất thải rắn xây dựng gồm vỏ bao xi măng, đầu 

mẩu gỗ cốp pha, cót ép, đất đá, cát sỏi rơi vãi... Khối lượng chất thải phát sinh 

khoảng 0,8kg/ngày. 

2.4.2. Đối với giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: có thành phần gồm vỏ bánh kẹo, trái cây, vỏ lon, 

chai nước, giấy, thức ăn thừa, túi nylon… Khối lượng phát sinh khoảng 30 

kg/ngày.  

- Chất thải sản xuất: chất thải rắn từ quá trình gỗ sơ chế, lượng phát thải 

khoảng 9.093,7m3/năm. Chất thải rắn từ quá trình sản xuất gỗ bóc, lượng phát 

thải khoảng 2.500m3/năm. Chất thải rắn từ quá trình sản xuất ván dán, lượng 

phát thải khoảng 26,7 tấn/năm. Đối với tro từ việc đốt nhiên liệu lò hơi (nguyên 

liệu dùng củi), lượng phát sinh  khoảng 2.227 kg/năm. 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

2.5.1. Đối với giai đoạn xây dựng: chất thải nguy hại phát sinh tính bình 

quân 04 kg/tháng (giẻ lau, găng tay dính dầu: 3kg; bóng đèn huỳnh quang: 

0,5kg, que hàn: 0.5kg). 

2.5.2. Đối với giai đoạn vận hành: chất thải nguy hại phát sinh gồm: hộp 

mực in thải, pin thải, ắc quy thải, bóng đèn huỳnh quang thải, găng tay, giẻ lau 

dính dầu… Khối lượng chất thải này ước tính khoảng 3 kg/tháng. 

3. Các công trình và biện pháp bảo về môi trường của dự án 

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt: Nhà đầu tư và đơn vị thi 

công sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân lao động trực tiếp tại địa phương, có điều 

kiện tự túc chỗ ăn ở, sinh hoạt nhằm hạn chế việc phát sinh các loại chất thải sinh 

hoạt trên công trường. Theo tính toán lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 

1,6m3/ngày, nên đơn vị thi công sẽ bố trí 01 nhà vệ sinh lưu động có dung tích 
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thùng chứa 400 lít đặt tại khu vực lán trại cho một số công nhân trông coi thiết 

bị và rải rác trên công trường thi công. Nhà vệ sinh lưu động 2 buồng có tích hợp 

sẵn hệ thống xử lý theo nguyên lý bể tự hoại (quy trình xử lý: gom nước thải  

xử lý kỵ khí  xử lý hiếu khí  lọc  thải ra ngoài môi trường), đảm bảo đáp 

ứng được nhu cầu vệ sinh của công nhân làm việc trên công trường. Nước thải 

sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận.  

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải xây dựng (nước thải thi công): xây dựng 

tại khu vực trộn vật liệu xây dựng hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ lắng cặn trước 

khi chảy vào hệ thống rãnh thoát nước mưa. Vạch tuyến phân vùng thoát nước 

mưa có các hố lắng để lắng chất rắn lơ lửng. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu 

thoát triệt để không gây ngập úng trong suốt quá trình thi công xây dựng và 

không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước thải của các khu vực bên ngoài. 

Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để 

phòng ngừa sụt lún trên hệ thống thoát nước thải. Thường xuyên kiểm tra, nạo 

vét khơi thông, không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây 

tắc nghẽn. Đối với bãi vật liệu: thực hiện tập kết vật liệu thi công đến đâu tập kết 

đến đấy để hạn chế ảnh hưởng tới dòng chảy. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: thu gom bằng cách bố trí 

đường rãnh thoát nước mưa tạm thời có kích thước 0,4 × 0,4m quanh khu vực 

Dự án và lắng tại hố lắng tạm thời có kích thước 0,6m x 0,6m x 0,8m trước khi 

thoát ra môi trường tiếp nhận. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét và khơi thông 

rãnh thoát nước mưa đảm bảo không có các loại đất đá cản trở dòng chảy. 

3.1.2. Đối với giai đoạn vận hành: 

- Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt: nước thải phát sinh 

chủ yếu từ nhà vệ sinh, chiếm 70% tương đương 3,36 m3/ngày. Nước thải  phục 

vụ cho hoạt động nấu nướng chiếm khoảng 30% tương đương với 1,44 m3/ngày. 

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến BASTAF được 

thiết kế bao gồm 5 ngăn. Thể tích mỗi bể là 8m3. Tổng thể tích của hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt là 40m3. Nước thải sau khi xử lý đạt theo quy định trước 

khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực tại phía Tây của khu xưởng 

sản xuất gỗ bóc. 

- Biện pháp giảm thiểu đối với nước mưa chảy tràn: xây dựng hệ thống 

thu gom nước mưa chảy tràn trên bề mặt nhà máy kích thước 40cm x 40cm, bố 

trí xung quanh theo chiều dài nhà xưởng. Cách 30m có 01 hố ga kích thước 

(60cm x 60cm x 80cm). Nước mưa sẽ được chảy qua các song chắn, giữ lại các 

chất thải rắn có kích thước lớn, sau đó chảy vào hố ga để lắng cặn trước khi thải 

ra môi trường. Cuối cùng nước mưa chảy tràn chảy vào hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. 

- Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sản xuất: nước thải phát sinh từ 

quá trình rửa dụng cụ trộn và đựng keo sẽ được thu bằng hệ thống cống riêng 

biệt (30x50) về bể chứa nước thải. Bể chứa nước thải sản xuất được xây dựng là 
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5m3, chống thấm, có nắp đậy, mái che; được đặt phía Đông Bắc của xưởng sản 

xuất gỗ dán. Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng phân tích mẫu nước 

thải để xác định nước thải sản xuất là nước thải công nghiệp thông thường 

hay nước thải nguy hại trước khi ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận 

chuyển và xử lý nước thải. 

3.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: đáp ứng theo QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp và QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Đối với giai đoạn xây dựng: Xe chở đúng trọng tải quy định, sử 

dụng đúng loại nhiên liệu theo thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy định về lưu thông. Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện 

vận chuyển, máy móc đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. Các phương tiện phải 

đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho phép theo đúng quy định 

của Bộ Giao thông vận tải. Phun nước 02 lần/ngày vào những ngày nắng trong 

mùa hè và những ngày khô hanh trong mùa đông. Cung cấp đầy đủ trang bị bảo 

hộ lao động (khẩu trang, kính, mũ, găng tay…) khi làm việc trên công trường, 

đặc biệt khi tiếp xúc với những nguồn dễ gây bụi. Các xe vận chuyển sẽ sử dụng 

bạt để che vật liệu. Lập nội quy đối với phương tiện chuyên chở vật liệu xây 

dựng khi đi vào khu vực dự án nhằm hạn chế tối đa lượng bụi phát tán vào môi 

trường không khí. 

3.2.2. Đối với giai đoạn vận hành: Công ty sử dụng vòi phun chuyên dụng 

để phun ẩm, dập bụi đối với các tuyến đường nội bộ, nhất là đoạn khu vực cổng 

nhà máy tần suất 02 lần trên ngày vào những ngày nắng. Phương tiện vận chuyển 

đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành về chất lượng khí thải, không sử dụng xe quá cũ để 

vận chuyển, giảm phát thải bụi và các khí độc hại. Tất cả các phương tiện vận tải 

tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng 

kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

Trồng cây có tán lá rộng xung quanh khu vực nhằm hạn chế phát tán bụi và tạo 

cảnh quan môi trường. Không cho xe nổ máy khi tham gia giao, nhận hàng. Xe 

chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng loại nhiên liệu theo thiết kế của động 

cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. Trang bị khẩu trang, 

gang tay, kính mắt,…cho những người làm việc tại các khu vực có khả năng 

phát sinh ô nhiễm không khí. Sử dụng hệ thống lọc bụi tay áo. Công ty lắp đặt 

hệ thống lọc bụi tay áo tại phía Đông dự án. Khí thải phát sinh từ nồi hơi phục 

vụ công đoạn sấy và hơi hữu cơ (mùi hăng, nồng) phát sinh trong quá trình sản 

xuất được hút vào hệ thống xử lý bằng hệ thống vật liệu lọc.  

3.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường không khí hiện hành. 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường 
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3.3.1. Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt: xây dựng, ban hành nội 

quy làm việc, vệ sinh môi trường tại khu vực lán trại, công trường thi công để 

yêu cầu cán bộ, công nhân tuân thủ theo nội quy đề ra. Tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục ý thức của công nhân trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi 

quy định. Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và chứa trong 

04 thùng rác loại dung tích 20 lít (có nắp đậy kín), được bố trí đặt rải rác trong 

khu vực lán trại, công trường thi công, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có đủ chức 

năng thu gom và xử lý theo quy định (thu gom trong ngày). 

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn xây dựng: Các loại rác thải bỏ 

đi như vữa xây dựng rơi vãi, gạch vụn,… được công ty tận dụng dùng để đầm 

nền. Các loại phế liệu có thể thu gom tái chế hoặc tái sử dụng như: bao xi măng, 

chai lọ, thùng sơn, sắt thép nhỏ dư thừa,… để bán lại cho người mua phế liệu. 

Các loại chất rắn không sử dụng được chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng đến 

thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý. Đối với các loại vật liệu tháo dỡ, thu hồi: gỗ 

ván, dàn giáo,… được Công ty thầu xây dựng tiến hành vận chuyển đi xây dựng 

tại các công trình khác, giảm chi phí đầu tư. 

3.3.2. Đối với giai đoạn vận hành: 

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn sinh hoạt: thu gom, phân loại 

toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt vào 04 thùng chứa rác chuyên dụng (loại 

200 lít) đặt tại khu vực nhà xưởng, khu văn phòng và sân công nghiệp. Đối với 

thức ăn thừa được thu gom vào thùng chứa làm thức ăn chăn nuôi. Đối với 

những chất thải không tận dụng được, Công ty sẽ tự thu gom và cuối ngày vận 

chuyển đến khu tập trung rác của xã để xử lý. 

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải sản xuất: đối với các chất thải rắn 

phát sinh trong quá trình sản xuất như gỗ vụn, bao bì, giấy vụn, rác thải của 

công nhân, các loại rác thải khác, Công ty thu gom, phân loại, bố trí khu vực lưu 

trữ có diện tích 40m2 trong nhà xưởng gỗ dán phía Đông Nam dự án và bán cho 

cơ sở thu mua phế liệu. Chất thải rắn từ quá trình sơ chế gỗ được tận dụng làm 

nguyên liệu cho quá trình đốt lò hơi. Chất thải rắn từ quá trình sản xuất gỗ bóc 

được sử dụng làm giá giàn phơi phục vụ dự án và bán cho các đơn vị thu mua có 

nhu cầu sử dụng. Chất thải rắn từ quá trình sản xuất ván dán được tận dụng làm 

chân Balet. Đối với tro của lò sấy: Công ty sẽ thu gom đóng bao chứa trong nhà 

rác (để tại ngăn chứa chất thải rắn) bán cho cơ sở có nhu cầu sản xuất than hoạt 

tính và sẽ hợp đồng bán cho cơ sở trồng cây xanh để bón cây trồng. Tro và chất 

thải rắn không sử dụng làm chất đốt sẽ được thu gom đến bãi chứa tạm thời 

ngay cạnh nhà nồi hơi và hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tâm Đức Lạng 

Sơn thu gom vận chuyển xử lý.  

3.3.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý chất thải rắn sản 

xuất, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các 

yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. 

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại.  
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3.4.1. Đối với giai đoạn xây dựng: hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ 

tại công trường. Thu gom tối đa lượng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu 

mỡ…vào các thùng 200 lít có nắp đậy đặt trong kho có mái che, nền xi măng, 

diện tích 10m2, có biển cảnh báo. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển chất thải nguy hại để xử lý. 

3.4.2. Đối với giai đoạn vận hành: chất thải nguy hại đảm bảo được phân 

loại ngay tại nguồn phát sinh và được lưu giữ riêng theo quy định. Mỗi loại chất 

thải nguy hại được dán nhãn theo quy định. Tùy vào lượng phát thải, Công ty sẽ 

trang bị đầy đủ các thùng để chứa riêng. Chất thải nguy hại được thu gom, phân 

loại và lưu giữ tại khu vực có diện tích 10m2 bố trí trong phạm vi nhà xưởng gỗ 

dán, có mái che, sàn bê tông có khả năng chống thấm, không phát tán, rò rỉ, bảo 

quản theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì đáp ứng các yêu cầu về an 

toàn kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường. Hợp 

đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển xử lý theo quy định. 

3.4.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo quy định hiện hành. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:  

3.5.1. Đối với giai đoạn xây dựng:  

Kiểm soát mức ồn, rung từ hoạt động vận chuyển trong thi công: phương 

tiện sử dụng không chở vượt quá danh định, tắt máy khi không cần thiết và tránh 

những hành động gây ồn không đáng có khi điều khiển phương tiện. Lựa chọn 

máy móc thiết bị có mức ồn nguồn thấp khi thi công gần các khu dân cư xung 

quanh khu vực thực hiện dự án. Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc 

vào giờ nghỉ của dân cư, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông 

vào giờ cao điểm, quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn 

phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân cư hoặc vào giờ nghỉ. Ngoài ra, các máy 

móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành vào đêm khuya. Trang bị dụng cụ chống 

ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao. Thường xuyên bảo 

dưỡng thiết bị, máy móc theo quy định. 

3.5.2. Đối với giai đoạn vận hành:  

- Về tiếng ồn và độ rung: thường xuyên duy tu bảo dưỡng các thiết bị máy 

móc, thực hiện chế độ bổ sung dầu theo định kỳ, bố trí khoảng cách giữa các 

máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn hoạt động tốt. Thiết kế bộ phận giảm âm 

cho các loại máy có độ ồn lớn như: máy cắt, máy xẻ, máy sấy, quạt hút... Trang 

bị bảo hộ lao động cho công nhân như: Nút tai, găng tay, kính,... cho công nhân 

làm việc trực tiếp tại khu vực có độ ồn lớn. Xây dựng lịch trình sản xuất hợp lý, 

tăng số ca làm việc trong ngày làm giảm mật độ các loại phương tiện vận 

chuyển trong cùng một thời điểm. Trồng cây xanh xung quanh khu vực sản xuất, 

nhà xưởng nhằm làm giảm khả năng lan truyền của tiếng ồn ra môi trường xung 

quanh. 

- Đối với nhiệt dư: tại khu vực nồi hơi sẽ được chống nóng bằng hệ thống 

quạt thông gió cục bộ. Lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ cho phòng điều khiển. Nhà 
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máy sẽ trang bị quạt công nghiệp, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong xưởng vào 

mùa khô 27 – 280C và tốc độ gió tại khu vực làm việc của công nhân 1-1,5m/s. 

Trồng cây xanh để tạo bóng mát, hạn chế ô nhiễm môi trường như: Muồng, Lộc 

vừng, Bàng, Bằng lăng, Keo... 

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

3.6.1. Đối với giai đoạn xây dựng: thực hiện các biện pháp an toàn lao 

động, cháy nổ... theo quy định. 

3.6.2. Đối với giai đoạn vận hành: xây dựng và niêm yết nội quy, quy 

trình vận hành an toàn tại nơi làm việc đối với các loại máy, thiết bị có nguy cơ 

gây mất an toàn lao động. Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại 

máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động 

trước khi đưa vào sử dụng, đăng ký sử dụng và kiểm định kỹ thuật định kỳ theo 

quy định. Bố trí các phương tiên, lực lượng phòng chống cháy nổ. Có đầy đủ nội 

quy, tiêu lệnh, dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ, 

phương tiện đều đảm bảo chất lượng. Tuân thủ các quy định, quy trình quy 

phạm về an toàn sử dụng thiết bị áp lực. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ 

thống máy móc. Tổ chức lớp tập huấn khắc phục sự cố tại chỗ cho công nhân 

vận hành. 

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

+ 01 Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn; 

+ 01 Bể tự hoại 5 ngăn; 

+ 01 Bể chứa nước thải sản xuất; 

+ 01 Hệ thống lọc bụi tay áo; 

+ 01 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi; 

+ Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt (04 thùng); 

+ Khu vực chứa chất thải rắn thông thường (40m2); 

+ Kho chứa CTNH (10m2). 

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

5.1. Giai đoạn xây dựng 

5.1.1. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: tại cổng ra vào dự án (KK1); tại khu vực công trường thi 

công (KK2). 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, tiếng ồn, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, 

SO2, NO2, CO. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ 



9 

 

thuật Quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu. 

5.1.2. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt tại hệ thống sau bể phốt khu lán trại 

công nhân. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, amoni (tính theo N), tổng 

Coliforms. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng /01 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt. 

5.1.3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường được giám 

sát hằng ngày, tại khu vực lưu chứa.  

- Chất thải rắn nguy hại được giám sát hằng ngày tại khu vực kho chứa 

CTNH tạm thời. Giám sát quá trình thu gom, lưu chứa tại kho trong quá trình 

chờ đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý.  

5.2. Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

5.2.1. Đối với khí thải 

- Vị trí giám sát: tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải lò hơi; 

- Tần suất giám sát: trong giai đoạn điều chỉnh 75 ngày (15 ngày lấy mẫu 

01 lần). Trong giai đoạn vận hành ổn định lấy mẫu 07 ngày liên tục; 

- Thông số giám sát: bụi tổng, NO2, SO2, CO, H2SO4, HNO3, HCl, HF; 

- Quy chuẩn so sánh: 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. 

5.2.2 Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: điểm xả thải sau hệ thống bể tự hoại (đối với điểm trước 

khi xử lý  không lấy được do hệ thống là hệ thống bể tự hoại khép kín); 

- Tần suất giám sát: trong giai đoạn điều chỉnh 75 ngày (15 ngày lấy mẫu 

01 lần). Trong giai đoạn vận hành ổn định lấy mẫu 07 ngày liên tục; 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS NO3
- (tính theo N), PO4

3- (tính 

theo P), amoni (tính theo N), sunfua, dầu mỡ động thực vật,  tổng Coliform; 

  - Quy chuẩn so sánh: QCVN14:2008/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
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5.3. Giai đoạn vận hành  

5.3.1. Môi trường không khí 
Loại hình 

giám sát 
Vị trí 

Ký 

hiệu 
Tần số Thông số Quy chuẩn so sánh 

Không khí 

xung 

quanh 

Tại cổng ra 

vào dự án 
KK-1 

06 

tháng/ 

01 lần 

Tổng bụi lơ lửng, 

NO2, CO, SO2 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Không khí 

làm việc 

Tại khu nhà 

xưởng gỗ dán 
KK-2 06 

tháng/ 

01 lần 

Tiếng ồn 
QCVN  

26:2010/BTNMT 

Tại khu nhà 

xưởng gỗ bóc 
KK-3 

CO, H2S, NO, 

SO2, CO2 

QCVN 

03:2019/BYT 

Khí thải 

Tại ống khói 

của hệ thống 

xử lý khí thải 

lò hơi 

KK-4 

03 

tháng/ 

01 lần 

Bụi tổng, NO2, 

SO2, CO, H2SO4, 

HNO3, H2S 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

 

5.3.2. Nước thải 

Loại hình 

giám sát 
Vị trí 

Ký 

hiệu 
Tần số Thông số 

Quy chuẩn  

so sánh 

Nước thải 

sinh hoạt 

Điểm xả thải 

sau hệ thống 

bể tự hoại 

NTSH 

03 

tháng/ 

01 lần 

pH, BOD5, TSS, TDS 

NO3
- (tính theo N), 

PO4
3- (tính theo P), 

amoni (tính theo N), 

sunfua, dầu mỡ động 

thực vật,  tổng 

Coliform 

QCVN14:2008/ 

BTNMT, cột B 

Nước thải 

sản xuất: 

Thực hiện giám sát phân tích để xác định là nước thải trong bể chứa là công 

nghiệp thông thường hay nước thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị 

thu gom, xử lí chất thải. Quy chuẩn so sánh: 

CVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại. 

5.4. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường được giám 

sát hàng ngày, tại khu vực lưu chứa.  

- Chất thải rắn nguy hại được giám sát hàng ngày tại khu vực kho chứa 

CTNH tạm thời. Giám sát quá trình thu gom, lưu chứa tại kho trong quá trình 

chờ đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý.  

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường 

- Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục công trình 

xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của Dự án theo quy định. 
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- Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của Dự án theo đúng nội 

dung báo cáo ĐTM được phê duyệt và phải được bàn giao, nghiệm thu theo 

đúng quy định của pháp luật về xây dựng, Chủ dự án chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải của Dự án. 

- Thực hiện đúng Chương trình giám sát môi trường trong Báo cáo ĐTM 

được phê duyệt và báo cáo kết quả theo quy định. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê 

duyệt theo quy định hiện hành. 

- Trong quá trình hoạt động chủ dự án phải thực hiện nghiêm các nội dung 

được phê duyệt tại phụ lục này và các cam kết trong Báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt, đồng thời phải kịp thời báo cáo những thay đổi so với nội dung Báo cáo 

ĐTM theo quy định./. 
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