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MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC 

BẢNG, CÁC HÌNH VẼ 

Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

           1. Tên chủ dự án đầu tư:  

 - Công ty Cổ phần thương mại sản xuất da Nguyên Hồng 

 - Địa chỉ văn phòng: Nà Lòong, thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lành Văn Lâm 

 - Điện thoại: 0913 278 729; E-mail: nguyenhongls2008@gmail.com 

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4900641469 Đăng ký lần đầu: 

ngày 14 tháng 3 năm 2011 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2021 

do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp. 

            2. Tên dự án đầu tư:  

              Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da Nguyên Hồng 

          - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thôn Bó Mịn và thôn Lũng Vài, xã Bắc 

Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

          - Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da Nguyên Hồng. 

           - Quy mô của dự án đầu tư  

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 49.938,1 m2 thuộc địa phận thôn Bó 

Mịn và thôn Lũng Vài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

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

      3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

+ Công suất sản xuất da thuộc khoảng 5.000 tấn sản phẩm/năm.  

+ Sản phẩm gelatine thu được sau quá trình sản xuất là 800 tấn sản 

phẩm/năm. 

Số lượng công nhân viên của Nhà máy hiện hữu là 45 người, số lượng nhân 

viên tối đa là 100 người, trong đó 80 lao động trực tiếp và 20 lao động gián tiếp. 

         3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  

         * Công nghệ sản xuất thuộc da tại dự án 
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Hình 1. Quy trình sản xuất thuộc da 

     Thuyết minh công nghệ: 

Da nguyên liệu nhập về được rửa, bảo quản, ướp muối. Sau đó, da được vào 

thùng quay ngâm với nước từ 16 – 24 giờ để tách phần máu, chất bẩn (và muối nếu 

Nước thải chứa kiềm NaCl, vôi, lông, 

các chất hữu cơ, H2S, bùn, NH3, SS, 

N,… 

Nước thải kiềm chứa vôi, các hóa 

chất (NH4Cl, (NH4)2SO4), protein, 

chất hữu cơ 

Nước thải chứa NaCl, màu, SS, DS, 

các chất hữu cơ dễ phân hủy 

Da vụn 

thừa 

Nước thải có tính axit chứa 

NaCl, các axit 

 Nước thải chứa Crôm 

Nước thải chứa crom, tính axit 

Nước, H2O, NaOCl, 

Na2CO3, chất hoạt 

động bề mặt. 

Na2S, Ca(OH)2, H2O 

Muối Crôm, Na2CO3, 

chất diệt khuẩn 

H2O, (NH4)2SO4, NH4Cl 

H2O, HCOOH, 

NaCl, H2SO4 

Sản phẩm 

Ép nước 

Thuộc da 

Xén mép, xẻ 

Tẩy lông, ngâm vôi 

Làm xốp 

Rửa, hồi tươi 

Tẩy vôi, làm mềm 

Nước thải chứa màu, các chất hữu 

cơ, protein, chất béo 

Da nguyên liệu 

Nước rửa, muối, 

chất sát trùng, 

Na2SiF6 

Rửa, bảo quản, ướp 

muối 

CÁC CÔNG ĐOẠN DÒNG THẢI DÒNG VÀO 
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là da ướp muối). Giai đoạn này gọi là giai đoạn hồi tươi da. Da sau khi hồi tươi 

xong được chuyển đến giai đoạn ngâm vôi và khử lông đẻ tẩy sạch lớp lông, 

thượng bì và loại bỏ lớp mở dưới da. Tiếp theo, da được đưa vào máy cắt để cắt 

thành các mảnh da thừa. Trong giai đoạn này nước được sử dụng để rửa. Sau đó, da 

được khử vôi ngâm làm mềm da và tiếp tục được chuyển đến công đoạn làm xốp, 

thuộc phèn. Sau khi thuộc crôm, da thuộc được lấy ra khỏi thùng và ép chừng 24 

giờ để hấp phụ và cố định thêm crôm. Tiếp theo da sẽ được ép lượng nước thừa còn 

lại sau đó ra thành phẩm. 

* Quy trình, công nghệ sản xuất gelatine  

Quy trình sản xuất gelatine như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình sản xuất gelatine 

         Thuyết minh công nghệ: 

Nguyên liệu đầu vào (vụn da từ quá trình thuộc da) được kiểm tra chất lượng 

rồi ngâm trong bể với dung dịch axit nồng độ nhẹ trong khoảng thời gian từ 12 – 

24h. Nguyên liệu sau khi được làm chua bởi axit sẽ được rửa sạch sẽ nhằm loại bỏ 

axit thừa. Sau khi rửa sạch da được đưa vào nấu keo, sau khi nấu keo được khoản 

Nước 

Acid H2SO4 

Da vụn 

Ngâm acid 

Rửa sạch 

Nấu keo 

Lọc thu đồng chất 

Hút chân không 

Làm lạnh 

Sấy lạnh 3 – 50C 

Sấy nóng 410C 

Nghiền 

Sản phẩm gelatine dạng bột 

Nước thải có  

tính axit 

Nước thải 

Nhiệt 
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thời gian nhất định chuyển qua bộ phận lọc để loại bỏ tạp chất sau đó qua bộ phận 

hút chân không (để thu được gelatine dạng lỏng thô) và được làm lạnh với nhiệt độ 

(-30C) – (-20C). Tiếp theo đó sản phẩm được sấy lạnh từ (3 – 50C) rồi sấy nóng 

(410C) để khử ẩm trở thành gelatine bán thành phẩm. 

 Cuối cùng, gelatine bán thành phẩm được đưa vào máy nghiền nhằm nghiền 

mịn để trở thành gelatine thành phẩm. (Tuy nhiên hiện nay tại dự án đã đầu tư song 
dây truyền sản xuất thuộc da, dây truyền sản xuất keo gelatin hiện nay chưa đầu tư 

song nguyên nhân là do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khó khăn về 
nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị. Đến thời điểm hiện nay dự án chỉ hoạt động 
01 dây truyền sản xuất (sản xuất thuộc da)). 

       3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

          Sản phẩm của dự án là sản phẩm thuộc da và gelatin. 

       4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối 

lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư: (Tại dự án không sử dụng phế liệu, mã HS, khối 
lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu). 

* Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng 

     - Nhu cầu về nguyên liệu  

Bảng 1. Nhu cầu về nguyên liệu thực tế sử dụng và mở rộng 

STT Tên gọi 
Khối lượng Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Thực tế Mở rộng 

01 
Da các loại (da trâu, 

da bò, da lợn...) 
1.071 7.143 Tấn/năm 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

        (Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Da Nguyên Hồng) 
Da trâu, da bò, da lợn được nhấp khẩu 90% (khoảng 6.429 tấn/năm) thu mua 

trong nước khoảng 10% (khoảng 714 tấn/năm). Nguồn nguyên liệu ổn định và đã 

được khai thác trong nhiều năm qua. 

Với tỉ lệ hao hụt nguyên liệu khoảng 30% nguyên liệu đầu vào:  

Nguyên liệu dùng cho thuộc da là: 

(5.000 tấn sản phẩm/năm x 100%)/70%  ≈ 7.143 tấn nguyên liệu/năm 

- Nhu cầu về nhiên liệu 

            Nhu cầu nhiên liệu đã sử dụng trong thời gian hoạt động thử nghiệm từ 

năm 2019 đến nay và sau khi mở rộng 

Bảng 2. Nhu cầu về nhiên liệu thực tế đã sử dụng và sau khi mở rộng 
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STT Nhiên liệu 
Số lượng Đơn vị 

tính 
Mục đích sử dụng 

Thực tế Mở rộng 

01 Củi khô 0,15 1 Tấn/ngày Sử dụng cho lò hơi 

02 Dầu DO 180 1.200 Lít/tháng Phục vụ cho xe nâng,... 

(Nguồn: Công ty CP TMSX Da Nguyên Hồng) 

- Nhu cầu hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất trong thời gian hoạt động thử nghiệm từ năm 2019 

đến nay và sau khi mở rộng 

Bảng 3. Nhu cầu hóa chất đã sử dụng thực tế và sau khi mở rộng 

STT 

Loại hóa chất 
Khối lượng 

Đơn vị Tên thông 

thường 

Công thức 

hóa học 
Tính chất Thực 

tế 

Mở 

rộng 

01 

Đá thối  

(25kg/tấn 

sản phẩm) 

Na2SiF6 

Không màu và tan 

trong nước tạo 

dung dịch có tính 

bazơ, gặp không 

khí ẩm có giải 

phóng hydro có 

mùi trứng thối 

25,75 178,5 Tấn/năm 

02 
Chất tẩy 

mỡ 
NaClO 

Làm sạch dầu mỡ 

nhanh, triệt để, chỉ 

cần ở nhiệt độ 

thường 

0,18 1,2 Tấn/năm 

03 Soda nóng  Na2CO3 

Bột mịn, trắng, dễ 

hút ẩm, tan nhanh 

trong nước, có tính 

kiềm 

0,075 0,5 Tấn/năm 

04 

Chất hoạt 

động bề 

mặt 

C143H230N42O

37S7 

Có tính chất bản 

chất là một peptid 

đa vòng có tính 

kháng khuẩn dùng 

0,09 0,6 Tấn/năm 
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STT Loại hóa chất Khối lượng Đơn vị 

để bảo quản 

05 Vôi  Ca(OH)2 Tính bazo mạnh 0,75 5 Tấn/năm 

06 

Muối hột  

(100-

300kg/tấn 

da nguyên 

liệu) 

NaCl 

Muối kết tinh chưa 

bay hơi 

2,2 15 Tấn/năm 

07 

Acid 

formic  

(9kg/tấn 

nguyên 

liệu) 

HCOOH 

Là một axit yếu, 

hòa tan trong nước 

và các chất dung 

môi hữu 
2,1 14 Tấn/năm 

08 
Acid 

sulfuric  
H2SO4 

Chất lỏng sánh như 

dầu, không màu, 

không bay hơi, 

nặng gần gấp 2 lần 

nước tỏa rất nhiều 

nhiệt khi tan trong 

nước 

0,18 1,2 Tấn/năm 

09 
Natri 

hidroxit 
NaOH 

Tạo thành dung 

dịch kiềm mạnh 

khi hòa tan trong 

dung môi như 

nước, có tính ăn 

mòn 

1,5 10 Tấn/năm 

10 

Muối Crôm 

(8% tấn 

crom/tấn 

nguyên 

liệu) 

Na2SO4.Cr2 

(SO4)3.24H2O 
-- 8,55 57 Tấn/năm 

11 Muối lạnh NH4Cl Hòa tan cao trong 0,375 2,5 Tấn/năm 
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STT Loại hóa chất Khối lượng Đơn vị 

nước, có tính axit 

12 
Amoni 

sulfat 
(NH4)2SO4 

Vô cùng hòa tan 

trong nước, có khả 

năng làm sạch 

protein 

0,375 0,5 Tấn/năm 

13 

Mimosa 

làm chất 

phủ bề mặt 

NaCl.H2SO4 

Mimosa được sản 

xuất từ các loại cây 

có keo nhựa. 

Mimosa có phân tử 

nhỏ nên dễ xuyên 

và có màu nhạt. Da 

thuộc mimosa xốp, 

mềm. 

0,45 3 Tấn/năm 

14 

Chế phẩm 

EM khử 

mùi 

-- -- -- 700 Lít/năm 

15 Cloramin B -- -- -- 210 kg/năm 

       -  Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện  trong thời gian hoạt động thử nghiệm từ năm 2019 
đến nay và sau khi mở rộng 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng điện trong thời gian hoạt động từ 2019 đến nay và 
sau khi mở rộng 

STT Mục đích sử dụng Đơn vị (kWh/tháng) Nguồn cung 

cấp 
Thực tế Mở rộng 

1 Điện phục vụ sản xuất 79.150 527.673 

Lưới cấp điện 

của mạng lưới 

điện quốc gia 

2 Điện phục vụ chiếu 

sáng 

2.503 16.690 

3 Điện phục vụ sinh 

hoạt 

1.838 12.238 

Tổng 83.491 556.601 

(Nguồn: Công ty CP TMSX Da Nguyên Hồng) 
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        -  Nhu cầu sử dụng nước: 

    Nhu cầu sử dụng nước  trong thời gian hoạt động thử nghiệm từ năm 2019 
đến nay 

Nguồn nước sử dụng tại dự án: nguồn nước ngầm tại giếng khoan trong khu 

vực thực hiện dự án dùng để sinh hoạt và nước khai thác từ sông Kỳ Cùng chủ yếu 

sử dụng để sản xuất (Hiện tại khu vực thực hiện dự án chưa có nguồn cung cấp 

nước máy). Hiện tại, công suất của giếng khai thác tại dự án là 5m3/ngày đêm. 

Theo thông tư 27/2014/TT-BTNMT Quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới 

đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước thì các 

giếng có công suất dưới 10m3/ngày đêm không phải xin giấy phép khai thác nước 

dưới đất. Do đó, giếng khai thác nước dưới đất của dự án không phải thực hiện xin 

giấy phép khai thác nước dưới đất. Ngoài ra, công ty đang tiến hành xin giấy phép 

khai thác nước mặt từ sông Kỳ Cùng. 

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước đã sử dụng 

STT Đối tượng sử dụng 
Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày đêm) 

01 Cấp cho sinh hoạt (45 công nhân) 2 

02 Nước sản xuất 61,2 

03 Nước sử dụng cho lò hơi 8,6 

04 
Nước sử dụng cho hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi 
1,6 

05 
Nước sử dụng cho tưới cây, làm ẩm đường 

bộ… 
14,6 

06 Nước PCCC 162 

Tổng cộng (không có nước PCCC) 88 

Tổng cộng (có nước PCCC) 250 

(Nguồn: Công ty CP TMSX Da Nguyên Hồng) 
       -  Nhu cầu sử dụng điện khi dự án mở rộng đi vào hoạt động 

* Nước sinh hoạt, nhà ăn của công nhân: theo TCXDVN 33 – 2006 – Cấp 

nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì nước sử dụng là 

45 lít/người/ngày, số lượng công nhân của dự án dự kiến là 100 người thì lượng 

nước cấp cho sinh hoạt là: 
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45 lít/người/ngày.đêm x 100 người = 4,5m3/ngày.đêm 

Nhà máy có khoảng 15 lao động là người nước ngoài lưu trú tại dự án, lượng 

nước cho hoạt động nấu ăn cho công nhân lưu trú khoảng 15lít/người/ngày đêm.  

15 người x 15 lít/người/ngày đêm x 100% = 225 lít/ngày = 0,225 m3/ngày đêm 

Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt tại Dự án khoảng:  

4,5m3/ngày.đêm + 0,225 m3/ngày đêm = 4,725 m3/ngày đêm ≈ 4,7 m3/ngày đêm 

* Nước cấp cho quá trình sản xuất: 

- Nước sử dụng cho sản xuất thuộc da: 

Theo cẩm nang kỹ thuật chuyên ngành thuộc da của ThS. KS Vũ Ngọc Giang 

(Viện nghiên cứu Da – Giầy, năm 2014) và trong tài liệu của UNIDO (Mass 

balance in leather processing (năm 2000) của tác giả  J. Buljan, G. Reich, J. 

Ludvik), lượng nước trung bình khoảng 18 m3/tấn da nguyên liệu. Dựa theo tình 

hình sản xuất thực tế tại Nhà máy và công nghệ sản xuất tại công ty lượng nước 

phát sinh khoảng 13 m3/tấn nguyên liệu. Do đó, lượng nước thải của quá trình sản 

xuất thuộc da được tính như sau:  

Tổng nguyên liệu sử dụng 7.143 tấn/năm, Công ty hoạt động 350 ngày/năm.  

7.143 tấn nguyên liệu/năm : 350 ngày/năm = 20,4 tấn nguyên liệu/ngày đêm 

Tổng lượng nước thải phát sinh trong ngày là: 

20,4 tấn nguyên liệu/ngày x 13 m3/tấn nguyên liệu = 265,2 m3/ngày đêm 

Nhu cầu sử dụng nước cho quá trình sản xuất thuộc da là : 

(326,4 x 100%)/80% = 408 m3/ngày 

- Nước sử dụng cho sản xuất gelatine: 

Tổng nguyên liệu cho sản xuất gelatine khoảng 2.143 tấn da vụn/năm, công ty 

hoạt động khoảng 350 ngày/năm. 

2.143 tấn nguyên liệu/năm : 350 ngày/năm = 6 tấn nguyên liệu/ngày 

Lượng nước thải từ quá trình sản xuất gelatine (tham khảo từ nhà máy đang 

sản xuất của Công ty tại địa chỉ xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) ước 

tính khoảng 2,5m3/tấn nguyên liệu. Như vậy, tổng nước thải từ sản xuất gelatine 

được tính như sau: 

6 tấn nguyên liệu/ngày x 2,5 = 15m3/ngày đêm 

Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất gelatine: 

(15 x 100%)/80% = 18,75m3/ngày ≈ 18,8m3/ngày 

- Nước sử dụng cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi khoảng: 1,6 m3/ngày.đêm 

- Nước sử dụng cho 01 lò hơi 4 tấn hơi/giờ sử dụng trực tiếp: 

4 tấn hơi/giờ ≈ 4 m3 nước/giờ x 8 giờ x 85% (hiệu suất lò hơi) = 27,2 m3/ngày 

Nước sử dụng tưới cây làm ẩm đường bộ, PCCC...: 

Theo tiêu chuẩn QCVN 01:2019/BXD về cấp nước – mạng lưới đường ống 

và công trình tiêu chuẩn thiết kế lượng nước dùng cho mục đích tưới cây xanh và 

vệ sinh nhà xưởng là 1,5lít/m2 tương đương 0,0015m3/m2 với diện tích cần tưới cây 
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là 9.762,6 m2, lượng nước cấp cho mục đích này như sau: 0,0015m3/m2 x 9.762,6 

m2 = 14,6 m3.  

* Tiêu chuẩn cấp nước: 

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCVN 

01:2019/BXD 

+ QCVN 01:2019/BXD: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng”; 

+ TCVN 2622:1995: “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu 

thiết kế”. 

- Nước phòng cháy chữa cháy: 

15 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy = 162.000 lít = 162m3 

Tổng lượng nước sử dụng như sau: 

Bảng 6. Nhu cầu sử dụng nước cho dự án mở rộng 

STT Đối tượng sử dụng 
Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày đêm) 

01 Cấp cho sinh hoạt (100 công nhân) 4,7 

02 Nước sản xuất 426,8 

03 Nước sử dụng cho lò hơi 27,2 

04 
Nước sử dụng cho hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi 
1,6 

05 
Nước sử dụng cho tưới cây, làm ẩm đường 

bộ… 
14,6 

06 Nước PCCC 162 

Tổng cộng (không có nước PCCC) 474,9 

Tổng cộng (có nước PCCC) 636,9 

-  Nhận xét:  Do nhà Dự án chỉ mở rộng diện tích, không nâng công suất nên 

lượng nguyên, nhiên liệu, sản phẩm, hóa chất sử dụng của Dự án không thay đổi so 

với công suất đã được phê duyệt năm 2017. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

         1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo 

nghiên cứu khả thi của dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư hoặc tài 

liệu tương đương 

Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng là chủ đầu tư có 

thẩm quyền phê duyệt Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Nhà 

máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da Nguyên Hồng” tại thôn Bó Mịn và 

thôn Lũng Vài, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn là đơn vị có thẩm quyền phê duyệt 

chủ trương đầu tư của dự án Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da 

Nguyên Hồng tại thôn Bó Mịn và thôn Lũng Vài, xã Bắc Hùng, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

* Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển 

  - Về mặt quy hoạch 

 Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 09/5/2012 của Thủ Tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2020 có định hướng “Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo 

hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao gắn với việc hình thành các cơ sở 

chế biến thực phẩm công nghệ sạch; phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng trang 

trại bán công nghiệp; phát triển đàn bò, trâu theo hướng nuôi nhốt kết hợp trồng cỏ 

làm thức ăn”. Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da Nguyên Hồng sẽ là 

nơi tiêu thụ các sản phẩm da từ chăn nuôi gia súc trong vùng. 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế cho khu 

vực theo Nghị quyết số 57/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Văn Lãng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 huyện Văn Lãng. 

Công ty  đã có Công văn số 10/CV-NH ngày 28/08/2020 của Công ty CP 

TMSX da Nguyên Hồng Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Văn Lãng. Phần diện tích 30438,1 m2 đã được bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Như vậy phần diện tích 30438,1m2 đến thời điểm 

hiện nay đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Lãng. 
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- Về mặt phát triển kinh tế – xã hội 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn số 

730/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Văn Lãng: Về phát triển 

công nghiệp địa phương chú trọng tận dụng nguồn nguyên liệu tại và công nhân tại 

chỗ. Tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghiệp hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Do 

đó, Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, tạo việc làm, 

nâng cao đời sống cho người dân địa phương phù hợp với chiến lược phát triển của 

quy hoạch kinh tế xã hội là tạo ra nhiều lợi ích xã hội nhờ việc bố trí địa điểm, không 

gian hợp lý của Dự án; tạo điều kiện tốt cho các thành phần kinh tế phát triển. 

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

trường:  

- Hiện trạng chất lượng môi trường và tài nguyên sinh vực có thể chịu tác 

động do dự án 

Dữ liệu về đặc điểm môi trường và tài nguyên sinh vật  

 Dự án thuộc địa bàn của thôn Bó Mịn và thôn Lũng Vài, xã Bắc Hùng, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Địa hình chủ yếu là đồi núi, xung quanh dự án 

chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp lâu năm như tràm, bạch đàm… 

Hệ sinh thái trên cạn 

 Hệ thực vật: Gồm các cây bụi, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày và cây 

lâu năm.. 

 Hệ động vật: Không có loài chim thú quý hiếm hay các loại quần thể động 

vật cạn sống tự nhiên, chủ yếu là vật nuôi trong nhà. 

Hệ sinh thái dưới nước 

 Khu vực Dự án của gần sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 

1.166m chảy quan Lạng Sơn sang Trung Quốc, là một chi lưu của sông Tây Giang 

(Trung Quốc) chảy trên Việt Nam dài 243 km, rộng trung bình khoảng 100m, lưu 

lượng trung bình năm dưới 2.300 m3/s. Mực nước cao nhất trên sông Kỳ Cùng 

25.342 cm, mực nước thấp nhất 24.710 cm (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020). 

Khu hệ thực vật nổi 

Thành phần loài thực vật nổi khá đa dạng và phong phú, với khoảng 2/3 số 

loài có giá trị làm thức ăn cho tôm cá. 

Hầu hết các chi tảo xuất hiện là những chi có nguồn gốc nước ngọt, chỉ có 1 

chi có nguồn gốc biển cho thấy có sự nhiễm mặn. 

Mật độ tảo thấp. Môi trường nước có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ nhẹ. 
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Động vật  

Khu hệ động vật nổi 

Khu hệ động vật nổi khá đa dạng về thành phần loài, với sự phát triển mạnh 

của các loài trong nhóm giáp xác râu ngành (Cladocera), các loài này thể hiện tính 

chất nhiễm phèn của thủy vực. 

Các loài giáp xác nhỏ như Copepoda, Cladocera và ấu trùng Gastropoda với 

mật độ khá cao, có khả năng bơi lội thụ động, chúng là con mồi lý tưởng cho ấu 

trùng thủy sản trong thủy vực. 

Khu hệ động vật đáy 

Thành phần loài động vật đáy khá ít, mật độ cá thể cũng chỉ đạt ở mức trung 

bình, với sự phát triển mạnh của các loài ưa môi trường pH. Điều này được thể hiện 

rõ ở sự xuất hiện của các loài như Alpheopsis Vietnami, Corbula Caribaea, 

Meretrix Lyrata, Branchiomma Cingulata. 

Chất lượng môi trường nước có dấu hiệu bị nhiễm bẩn hữu cơ do có sự xuất 

hiện của loài giun ít tơ Branchiura Sowerbyi chỉ thị ô nhiễm. (Nguồn: Viện sinh 

thái và tài nguyên sinh vật) 

Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

 Để có cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và dự báo các tác 

động đến môi trường khu vực khi Dự án đi vào hoạt động, chúng tôi đã tiến hành 

khảo sát, đo đạc và lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường khí thải, nước thải, 

nước mặt và nước ngầm tại khu vực Dự án qua 03 đợt lấy mẫu khảo sát. 

 Hiện trạng của Nhà máy lúc lấy mẫu quan trắc hoạt động khoảng 15% công 

suất thiết kế và vào thời điểm thực hiện báo cáo do tình hình dịch Covid – 19 diễn 

biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Nhà máy không ổn định. Tại 

thời điểm lấy mẫu hiện trạng, nhà máy duy trình hoạt động nhưng với công suất 

nhỏ dưới 15% công suất thiết kế, số lượng công nhân khoảng 5 người. 

Bảng 7. Bảng kê tọa độ điểm lấy mẫu 

STT 
Ký 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ VN 2000 

X (m) Y (m) 

01 NM1 Mẫu nước mặt tại điểm tại điểm xả thải 429 759 2.449.013 

02 NM2 
Mẫu nước mặt tại điểm tiếp nhận nước 

mưa của Nhà máy 
430.611 2.448.462 

03 NN Nước ngầm trong nhà máy 430.983 2.448.491 
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Kết quả đo đạc và phân tích được trình bày tại bảng sau: 

Chất lượng môi trường nước ngầm trong khu vực Dự án 

Thời điểm đo đạc:  

+ Đợt 1: ngày 11/3/2021 

+ Đợt 2: ngày 13/5/2021 

+ Đợt 3: ngày 27/9/2021 

+ Đợt 4: ngày 24/11/2021 

Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng. 

Vị trí lấy mẫu: Tại giếng khoan. 

Kết quả như sau: 

Bảng 8. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

01 Độ pH - 6,85 6,45 7,64 6,86 5,5-8,5 

02 
Độ cứng 

(CaCO3) 
mg/L 86,7 35,2 57 30,5 500 

03 TDS mg/L 350 162 136 125 1.500 

04 NO3- mg/L 0,75 0,27 0,818 0,29 5 

05 SO4
2- mg/L 103 36,5 23,7 21,5 400 

06 Sắt tổng mg/L 0,11 0,164 <0,15 0,078 5 

07 Cr (VI) mg/L <0,003 <0,003 KPH <0,003 0,05 

08 Cu mg/L <0,05 <0,05 KPH <0,05 1 

09 Chì mg/L <0,002 <0,002 KPH <0,002 0,01 

10 
Asen 

(As) 
mg/L <0,003 <0,003 KPH <0,003 0,05 

11 Zn mg/L <0,05 <0,05 KPH <0,05 3 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 
12 Amoni mg/L 0,021 <0,01 KPH <0,01 1 

13 E. Coli MNP/100ml KPH KPH KPH KPH KPH 

14 
T. 

Coliforms 
MNP/100ml KPH KPH KPH KPH 3 

Đơn vị phân tích: Công ty CP Liên Minh Môi Trường Và Xây Dựng Phòng 

Phân Tích Chất Lượng Môi Trường; Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh. 

Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất (Phiếu kết quả được đính kèm phụ lục). 

Nhận xét: 

Kết quả đo đạc chất lượng nước ngầm tại khu vực Dự án khi so sánh với Quy 

chuẩn Việt Nam cho thấy các thông số phân tích đều đạt giới hạn cho phép của 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Qua kết quả phân tích trên cho thấy chất lượng nước 

ngầm trong khu vực dự án còn khá tốt có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 

sản xuất của Nhà máy. 

Chất lượng môi trường nước mặt của dự án 

Nước mặt tại điểm xả thải (Sông Kỳ Cùng) 

Thời điểm đo đạc:  

+ Đợt 1: ngày 11/3/2021 

+ Đợt 2: ngày 13/5/2021 

+ Đợt 3: ngày 27/9/2021 

+ Đợt 4: ngày 24/11/2021 

Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng. 

Vị trí lấy mẫu: Tại điểm xả thải 

Kết quả như sau: 

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại điểm xả thải 

ST

T 

Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 08-

MT:2015/BTNMT

, Cột B2 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 
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ST

T 

Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 08-

MT:2015/BTNMT

, Cột B2 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

01 pH - 7,12 7,18 7,24 6,43 5,5-9 

02 TSS mg/l 25 23 29 25 100 

03 DO mg/l 5,4 5,3 4,8 5,3 ≥2 

04 BOD5 
mgO2/

L 
9,1 14,8 14,4 10 25 

05 COD 
mgO2/

L 
26 28,2 36 24 50 

06 
N-

NH4
+ 

mg/l 0,51 0,46 0,013 0,034 0,9 

07 Pb mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05 

08 
Crom 

(VI) 
mg/L 0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,05 

09 
Tổng 

Cr 
mg/L <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 1 

10 
Tổng 

dầu mỡ 
mg/l 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1 

11 
Tổng 

Fe 
mg/l 0,21 0,053 0,28 0,76 2 

12 
Colifor

m 

MPN/ 

100ml 
3.500 3.600 3.000 3.600 10.000 

Đơn vị phân tích: Công ty CP Liên Minh Môi Trường Và Xây Dựng Phòng 

Phân Tích Chất Lượng Môi Trường; Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh. 

Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt (Phiếu kết quả được đính kèm phụ lục). 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy tất cả các thông số phân tích 

đều đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, điều đó cho 
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thấy chất lượng nước mặt của sông Kỳ Cùng tại khu vực dự án khá tốt, còn khả 

năng tiếp nhận nước thải của Nhà máy. 

Nước mặt tại điểm tiếp nhận nước mưa 

Thời điểm đo đạc:  

+ Đợt 1: ngày 11/3/2021 

+ Đợt 2: ngày 13/5/2021 

+ Đợt 3: ngày 27/9/2021 

+ Đợt 4: ngày 24/11/2021 

Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng. 

Vị trí lấy mẫu: Tại điểm tiếp nhận nước mưa 

Kết quả như sau: 

Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại điểm tiếp nhận nước mưa 

STT 

 

 

Thông 

số 

Đơn vị 

 

Kết quả thử nghiệm 

 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT, Cột B2 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

01 pH - 7,09 6,85 6,97 6,12 5,5-9 

02 TSS mg/l 36 37 32 27 100 

03 DO mg/l 5,1 4,8 4,9 5,7 ≥2 

04 BOD5 mgO2/L 10,4 12,6 9,8 7 25 

05 COD mgO2/L 28 25,6 26 16 50 

06 N-NH4
+ mg/l 0,75 0,023 0,011 0,065 0,9 

07 Pb mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05 

08 
Crom 

(VI) 
mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,05 

09 Tổng Cr mg/L <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 1 

10 
Tổng 

dầu mỡ 
mg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1 
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STT 

 

 

Thông 

số 

Đơn vị 

 

Kết quả thử nghiệm 

 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT, Cột B2 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

11 Tổng Fe mg/l 0,56 0,098 0,16 0,28 2 

12 Coliform 
MPN/ 

100ml 
4.000 3.900 3.400 2.800 10.000 

Đơn vị phân tích: Công ty CP Liên Minh Môi Trường Và Xây Dựng Phòng 

Phân Tích Chất Lượng Môi Trường; Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh. 

Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt (Phiếu kết quả được đính kèm phụ lục). 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy tất cả các thông số phân tích 

đều đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, điều đó cho 

thấy chất lượng nước mặt tại khu vực dự án khá tốt, còn khả năng tiếp nhận nước 

mưa của Nhà máy. 

Hiện trạng tài nguyên sinh vật  

Thực vật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Gồm các cây công nghiệp dài ngày, các cây bụi và một số loài cây canh tác 

ngắn ngày. 

Động vật 

Khu vực dự án và xung quanh dự án không có loài chim thú hiếm hay các 

loại quần thể động vật trên cạn sống tự nhiên, chủ yếu là vật nuôi trong nhà.  

Sông Kỳ Cùng, hồ Nà Piya có một số sinh vật dưới nước như như cá, tôm, 

ốc, các loại tảo, …  

Vì vậy, việc mở rộng dự án không gây ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên sinh học. 

 

Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 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: 
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+ Hệ thống thoát nước được thiết kế với hai hạng mục thoát nước độc lập với 

nhau bao gồm: thoát nước mưa và thoát nước thải. 

          + Hệ thống thoát nước mưa: Xây dựng mương thoát nước mưa và các hố gas 

bằng bê tông cốt thép để thu gom toàn bộ nước mưa từ khu vực Dự án, sau đó xả 

sông suối gần Dự án (Sơ đồ mặt bằng thoát nước mưa đính kèm phụ lục). 

+ Hệ thống thoát nước mưa gồm các rãnh thoát nước được xây dựng xung 

quanh Nhà máy chảy vào hố thu, cứ 20m có một hố thu và dẫn đến cống thoát nước 

mưa chung của dự án. Đường thoát nước mưa đi qua song chắn rác trước khi ra 

ngoài. Cơ sở sẽ thực hiện thông cống thoát nước, song chắn rác và nạo vét định kỳ 

các hố gas, đặc biệt vào mùa mưa để tránh tình trạng ngập nước, ứ đọng, ngập. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa: 

Bảng 11. Các thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa 

STT Tên hạng mục và thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

01 

Xây dựng hố gas 

VN cái 30 Kích thước: DxRxH=800x800x1000mm 

Vật liệu: Tường xây gạch thẻ, dày 100mm 

02 

Xây dựng mương thoát nước 

Kích thước: RxH=400x1000mm 

Vật liệu: Tường xây gạch thẻ, dày 100mm 

VN hệ 1 

       1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

 Nước thải sinh hoạt của công nhân và nhà ăn nhân viên được dẫn bằng ống 

PVC Ф 100 về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý. Sau khi xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn, 

nước thải sẽ được bơm về hệ thống mương nước thải công nghiệp không chứa 

Crôm, bằng đường ống PVC Ф 110, chiều dài khoảng 50m. 

* Đối với nước thải công nghiệp: 

 - Nước thải tại các công đoạn sơ chế: Nước thải tại công đoạn này không 

chứa Crôm, nước thải phát sinh được dẫn theo cống có kích thước: Dài x Cao x 

Rộng: 50m x 50cm x 40cm, cống được xây bằng gạch bê tông, vữa xi măng, bên 

trong láng xi măng, có độ dốc 2% để nước thải phát sinh tự chảy về bể điều hòa. 

 - Nước thải tại công đoạn thuộc da: Nước thải tại công đoạn này có chứa 

Crôm, nước thải phát sinh được dẫn theo cống có kích thước: Dài x Cao x Rộng: 
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50m x 50cm x 40cm, cống được xây bằng gạch bê tông, vữa xi măng, bên trong 

láng xi măng, có độ dốc 2% để nước thải phát sinh tự chảy về bể xử lý Crôm. 

 - Nước thải sau khi qua bể điều hòa và xử lý Crôm sẽ tự chảy về bể kỵ khí 

bằng đường ống PVC Ф 220, chiều dài 150m. Nước thải sau khi xử lý tại bể kỵ khí 

sẽ được bơm về hệ thống xử lý nước thải của dự án, bằng đường ống HDPE Ф 110, 

dài 30m. Nước thải tại Hệ thống xử lý của dự án sẽ được xử lý bằng phương pháp 

hóa sinh, sau đó được lắng và khử trùng trước khi chảy ra sông Kỳ Cùng, nước thải 

sau xử lý sẽ chảy ra sông Kỳ Cùng bằng đường ống HDPE Ф 160, dài 1,2km. 

 - Điểm xả thải tại sông Kỳ Cùng, nước thải sau khi xử lý được dẫn bằng 

đường ống HDPE Ф 160, dài 1,2km, cuối đường ống xả thải cách bờ sông khoảng 

3m tránh hiện tượng sói mòn đất tại bờ sông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

1.3. Xử lý nước thải: 

      * Đối với nước thải sinh hoạt: 

Đơn vị nhà thầu và giám sát thi công: Công ty Cổ phần thương mại sản xuất 

da Nguyên Hồng; đơn vị nhà thầu thi công: Công ty CPXD Hưng Thành Lạng Sơn. 

Nước thải từ khu vực rửa tay, nhà ăn công nhân được đưa qua bể tự hoại 03 

ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Dự án để xử lý đạt quy 

chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy chủ yếu là nước từ khu vực vệ 

sinh, khu rửa tay công nhân và nhà ăn nhân viên. Để xử lý tốt thành phần ô nhiễm 

này, chúng tôi đã xây dựng 02 bể tự hoại tại khu vực văn phòng, thể tích mỗi bể 

80m3, bể tự hoại 03 ngăn đảm bảo dung tích lưu chứa để thu gom, xử lý sơ bộ nước 

thải trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải của Dự án xử lý đạt quy chuẩn trước 

khi thải ra môi trường. 

 

Nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải công 

nghiệp 

Bể tự hoại 3 

ngăn 

Bể điều hòa 

Bể xử lý 

Crôm 

b
ơ

m
  

Bể kỵ khí 
bơm  

Hệ thống 

XLNT 

Sông Kỳ 

cùng 
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Sơ đồ cấu tạo và chức năng của bể tự hoại được trình bày như sau: 

 

 

 

 

 

  

 

Hình Error! No text of specified style in document.4. Sơ đồ hệ thống bể xử lý tự 

hoại 

Bể tự hoại 03 ngăn thông dụng được dùng để xử lý cục bộ nước thải từ các 

khu nhà vệ sinh có kết cấu như sau: 

- Ngăn thứ nhất: Ngăn tự hoại. 

- Ngăn thứ hai: Ngăn lắng. 

- Ngăn thứ ba: Ngăn lọc. 

Bể có ống thông hơi ra bên ngoài, có hộp bảo vệ và nắp để hút cặn. Nắp bể 

được làm bằng đan bê tông cốt thép. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn 

lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ 

khí các chất hữu cơ bị phân hủy. 

Bảng 12. Vị trí kích thước bể tự hoại 

STT Tên công việc   Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

01 

Bể tự hoại nhà vệ sinh khu vực văn phòng 

Kích thước:  

DxRxC = 8200x6500x1500 mm 

Vật liệu: bê tông cốt thép 

VN Cái 1 

02 

Bể tự hoại nhà ăn, khu rửa tay công nhân 

viên 

Kích thước:  

DxRxC = 8200x6500x1500 mm 

Vật liệu: bê tông cốt thép 

VN Cái 1 

Bơm về bể điều hòa 

 

 

Nước thải vào 
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* Nước thải sản xuất 

Đơn vị nhà thầu và giám sát thi công: Công ty Cổ phần thương mại sản xuất 

da Nguyên Hồng; đơn vị nhà thầu thi công: Công ty CPXD Hưng Thành Lạng Sơn. 

Tổng lượng nước thải sản xuất khi Dự án đi vào hoạt động là 

286,525m3/ngày.đêm, lượng nước thải này Công ty sẽ đưa về HTXLNT công suất 

thiết kế là 300m3/ngày.đêm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq=0,9, Kf= 

1,1) trước khi thải ra sông Kỳ Cùng. 

Quy trình xử lý nước thải theo ĐTM hiện hữu đã được phê duyệt công suất 

300m3/ngày.đêm như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC, Polime 

Sông Kỳ Cùng 

Chlorine 

Bể Aeroten 

Bể lắng 2 

Bể khử trùng 

 

Bể 

phân 

hủy 

bùn 

 

Bể thu gom  

Bể điều hòa 

Bể keo tụ tạo bông 

Bể lắng 1 

Bể UASB 

Bể Anoxic 

Bể lắng cát 

Nước thải từ 

xưởng sản xuất  

 

Nước thải từ xưởng 

sản xuất gelatine 

Nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải từ 

HTXLKT lò hơi  

Bể phản ứng 
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Hình 5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải theo ĐTM đã được phê duyệt 

Để tăng hiệu quả xử lý nước thải, đảm bảo nước thải đạt chuẩn trước khi thải 

ra môi trường Công ty sẽ cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải (bổ sung công đoạn 

xử lý Crôm trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải và chuyển đổi công năng 

của bể điều hòa hiện hữu thành bể kỵ khí). 

        Để xử lý triệt để Crôm trong nước thải Công ty sẽ tiến hành tách riêng nước 

thải của công đoạn thuộc Crôm để xử lý riêng sau đó sẽ đưa về hệ thống xử lý tập 

trung của Dự án. Công suất công đoạn xử lý Crom 10 m3/ngày.đêm. 

 

 

Hình 6. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tách Crôm 

        * Thuyết minh quy trình: 

 Hố thu và điều hòa nước thải chứa Crom 

 Nước thải có chứa kim loại Crom tự chảy theo hệ thống mương dẫn về hố thu 

và điều hòa. Tại hố thu và điều hòa lắp đặt song chắn rác thô, các thành phần rác có 

kích thước lớn hơn 10mm được giữ lại và được tập trung lại đưa đến thùng chứa rác 

của nhà máy.    

Nước thải tại hố thu và điều hòa được ổn định về lưu lượng và nồng độ ô 

nhiễm ban đầu. Sau đó bơm nước thải bơm nước thải lên bể khử Crom. 

 Bể khử Crom 

Từ hố thu và điều hòa, nước thải được bơm sang bể khử Crom. Tại đây nước 

thải định lượng hoá chất Sắt. Phản ứng này có thế khử 1,33 V. Thời gian phản ứng 
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phụ thuộc vào điều kiện pH. Nước thải sau khi khử Crom, tiếp tục chảy tràn qua bể 

trung hòa. 

 Bể trung hòa 

Nước thải sau khi khử crom tự chảy tràn sang bể trung hòa. Tại đây nước 

thải định lượng hoá chất NaOH nhằm trung hòa nước thải khử Crom và đưa Cr3+ về 

dạng kết tủa hydroxide và được loại bỏ dưới dạng bùn: 

Cr3+ + 3OH–  → Cr(OH)3↓ 

Nước thải sau khi trung hòa pH, tiếp tục chảy tràn qua bể lắng 2. 

 Bể lắng  

Nước thải sau khi được xử lý tại bể trung hòa sẽ tự chảy sang bể lắng 2. Tại 

đây, bùn sẽ lắng xuống đáy bể. Bùn được tích lại ở dưới đáy, sau đó, bùn được xả 

về bể chứa bùn. Nước thải sau khi lắng tiếp tục chảy tràn qua bể thu gom và điều 

hòa tập trung của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Dự án để tiếp tục xử lý. 

 Bể chứa bùn  

Tại đây, bùn được ổn định và giảm thể tích. Sau đó bùn bơm lên máy ép bùn 

và xử lý theo quy định. 

Nước thải của công đoạn thuộc Crôm sau khi được xử lý sẽ được đưa về Bể 

thu gom và điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung có quy trình như sau: 
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Hình 7. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải hiện hữu 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn được 

chảy về bể thu gom và điều hòa của HTXLNTT. 

Bể thu gom tập trung và điều hòa 

 Các thành phần dầu mỡ tại hố gom được tách ra khỏi nước theo phương pháp 

tỉ trọng. Dầu mỡ có thành phần tỉ trọng nhỏ hơn nước sẽ nổi lên bề mặt, dầu mỡ sẽ 

được giữ lại bởi các vách ngăn của bể gom nước thải có thành phần tỉ trọng lớn hơn 

nước thải chảy luồn qua đáy các vách ngăn hố thu gom và chảy về cuối bể. Nước 

PAC, Polime 

Sông Kỳ Cùng 

Chlorine 

Bể Aeroten 

Bể lắng 2 

Bể khử trùng 

Bể 

phân 

hủy 

bùn 

 

Bể thu gom và điều hòa 

Bể kỵ khí 

Bể keo tụ tạo bông 

Bể lắng 1 

Bể UASB 

Bể Anoxic 

Nước thải từ 

xưởng sản xuất  

 

Nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải từ 

HTXLKT lò hơi  

Bể phản ứng 

Hồ sự cố 
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thải tại cuối bể được gạn giữ hết hàm lượng dầu mỡ đáng kể trong nước và được 

bơm về bể kỵ khí. 

Bể kỵ khí 

Nước thải sau khi được loại bỏ hết các thành phần dầu mỡ ở hố thu gom và 

điều hóa được bơm về bể kỵ khí. Nước thải tại bể này sẽ được xử lý COD, BOD5, 

khí gas tạo ra từ bể này sẽ được thu gom để sử dụng cho nhà ăn của Công ty, định 

kỳ lượng bùn từ bể kỵ khí sẽ được thu gom đưa qua máy ép bùn. Nước thải sau khi 

được xử lý kỵ khí sẽ bơm lên bể phản ứng. 

Bể phản ứng 

Tại công đoạn này hàm lượng Crom và Sulfua được loại bỏ, các thành phần 

cặn của nước thải ở dạng huyền phù và lơ lửng được tách bằng phương pháp khí 

nén vi bọt mịn, giúp loại bỏ hơn 80% các cặn lơ lửng. 

Đầu tiên nước thải được bơm vào bể phản ứng tại đây nước thải được châm 

thêm hóa chất keo tụ là PAC và Polyme để tạo quá trình keo tụ và kết tủa của nước 

thải. Lượng hóa chất sử dụng được cài đặt định lượng bơm tự động theo lượng 

nước bơm lên hệ thống xử lý nước thải của Bể thu gom và điều hòa. 

Bể keo tụ tạo bông 

Sau khi nước thải được hòa trộn với hóa chất keo tụ sẽ chảy sang bể keo tụ 

tạo bông tại thời điểm này bơm tạo áp hút nước từ ngăn bể phản ứng bơm vào bồn 

tạo áp kết hợp với khí nén thổi liên tục với áp lực cao từ máy nén khí vào. Nước 

thải sau khi hòa trộn với khí được thổi từ đáy ngăn keo tụ tạo bông thông qua hệ 

thống đường ống phân phối. Các cặn lơ lửng sẽ bám vào các vi bọt theo tỉ trọng 

nhẹ hơn nước sẽ nổi lên trên mặt ngăn, sau đó các bã bọt được thiết bị gạt bã gạt 

đưa qua về bể phân hủy bùn. 

Nước thải sau khi được loại bỏ hoàn toàn các thành phần cặn, huyền phù lơ 

lửng tiếp tục chảy sang công đoạn lắng 01. 

Bể lắng 01 

Tại bể lắng 01 các bông cặn theo nguyên lý trọng lực sẽ lắng xuống đáy bể, 

phần nước trong sau khi đã loại bỏ một phần cặn bể lắng 01 sẽ tự chảy qua công 

đoạn xử lí nước thải sinh học. 

Bùn thải ở bể lắng 01 được thu ở đáy, xả chảy về bể phân hủy bùn. 

* Cụm xử lý nước thải sinh học: 

Nước thải sau khi được xử lý hóa lý được qua hệ thống xử lí sinh học với 

công nghệ AAO gồm 3 vùng liên kết với nhau: Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu 

khí) – Aeroten (hiếu khí). Thông thường mỗi vùng sẽ chia làm nhiều ngăn. Tạo các 

điều kiện môi trường khác nhau cho phép xử lý đồng thời các chất hữu cơ, N và P. 

Bùn hoạt tính được tuần hoàn về kị khí. Hỗn hợp lỏng được tuần hoàn từ aeroten về 
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anoxic để thực hiện quá trình denitrate hóa. Công nghệ AAO thường dùng cách 

khuấy chìm ở kỵ khí và thiếu khí và vùng hiếu khí được sục khí để cấp DO. 

Bể UASB 

Tại bể sinh học kỵ khí nước thải được đưa vào theo chiều từ dưới lên. Trong 

quá trình đi lên, nước thải tiếp xúc với bùn sinh học bám dính ở lớp giá thể cố định. 

Quá trình xử lý xảy ra khi dòng nước thải này tiếp xúc với các phần tử hạt. Các khí 

sinh ra trong quá trình phân hủy kỵ khí như CH4 và CO2  và một lượng nhỏ H2S sẽ 

tạo ra dòng chảy luân chuyển nội bộ trong bể phản ứng, điều này sẽ giúp cho quá 

trình phản ứng triệt để. 

Nước thải sau khi qua vùng phản ứng sẽ chảy qua vùng lắng. Tại vùng lắng các 

cặn lơ lửng sẽ tách ra khỏi nước thải bằng trọng lực và rơi ngược lại vùng phân hủy. 

  Nước thải sau đó tiếp tục chảy sang công đoạn xử lý sinh học thiếu khí. 

Bể sinh học thiếu khí 

Tại bể anoxic diễn ra quá trình nitrat hóa và Photphorit để xử lý N, P. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat (NO3
-) 

và Nitrit (NO2
-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ 

đã được xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp 

chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các 

hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân 

hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể Anoxic bố 

trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn 

dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. Ngoài 

ra, để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, tại bể 

Anoxic lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học được chế tạo từ nhựa PVC, với bề mặt 

hoạt động 230 ÷ 250 m2/m3. Hệ vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu 

đệm sinh học để sinh trưởng và phát triển. 

Bể sinh học hiếu khí 

Nước thải sau khi xử lý ở công đoạn thiếu khí sẽ tự chảy vào bể sinh học 

hiếu khí. Tại đây nước thải kết hợp với bùn hoạt tính tuần hoàn và một số chủng vi 
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sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được đưa tăng cường 

bằng máy thổi khí, đảm bảo lượng oxy hòa tan trong nước thải luôn lớn hơn 2 mg/l. 

Như vậy, tại đây sẽ diễn ra quá trình phân hủy hiếu khí triệt để, sản phẩm của 

quá trình này chủ yếu sẽ là khí CO2 và sinh khối vi sinh vật tồn tại dưới dạng bùn 

hoạt tính, khối lượng ngày càng nhiều. Các sản phẩm chứa nitơ và lưu huỳnh sẽ 

được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3
-, SO4

2- và chúng sẽ tiếp tục bị 

khử nitrat, khử sulfat bởi vi sinh vật. Sau giai đoạn xử lý sinh học hiếu khí, hỗn hợp 

nước thải và bùn sinh học được đưa đến công đoạn lắng.  

Bể lắng 02 

Sau giai đoạn xử lý sinh học hiếu khí, nước thải được đưa đến bể lắng 02. 

Tại đây, bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể. Bùn lắng ở bể lắng được lấy ra từ đáy 

bể bằng bơm bùn một phần bùn được tuần hoàn lại về bể xử lý hiếu khí, phần bùn 

dư được bơm vào bể phân hủy bùn. Nước thải sau khi lắng, chảy tự nhiên vào bể 

khử trùng. 

Bể khử trùng 

Nước thải sau xử lý mặc dù nước trong nhưng lượng vi sinh vật gây bệnh 

trong nước cao. Do đó nước thải được đưa qua bể khử trùng bằng chlorine do bơm 

định lượng hóa chất bơm châm để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh đảm bảo chất 

lượng nước theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (Kq = 0,9, Kf = 1,1). Nước thải sau khi khử trùng được 

tuần hoàn từ 60 – 80m3/ngày đêm đưa về sử dụng cho sản xuất, lượng nước thải 

còn lại sau xử lí được thải ra nguồn tiếp nhận trên sông Kỳ Cùng. Nước thải được 

xả ra sông Kỳ Cùng (vị trí xả thải thuộc thôn Nà Là, xã Bắc Hùng, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn), thông qua đường ống nhựa HDPE có Ф106, chiều dài từ bể 

khử trùng ra vị trí xả thải khoảng 1.200m.  

Bể phân hủy bùn 

Tất cả các bùn bã của hệ thống xử lý tập trung về bể phân hủy bùn. Bể này 

có chức năng phân hủy bùn cặn. Thời gian phân hủy bùn 6 - 10 ngày, quá trình xử 

lý bùn chủ yếu dựa theo cơ chế len men kỵ khí với sự tham gia của VSV kỵ khí, 

quá trình lên men kị khí gồm 2 giai đoạn: lên men acid và lên men kiềm. Với thời 

gian lưu lâu, lượng vi khuẩn gây bệnh có trong bùn cũng bị phân hủy, giảm đáng 

kể. Để đảm bảo an toàn trong quá trình hút bùn và thải bỏ cặn phân hủy, có thể 

phun lên trên bề mặt cặn lượng clorine lỏng để nhằm tiêu diệt triệt để lượng vi 

khuẩn còn sót lại tránh gây ô nhiễm cho môi trường. Hiện tại, bùn thải được thu 

gom xử lý như chất thải rắn thông thường. Chủ dự án đã lấy mẫu bùn này gửi cơ 

quan có chức năng để phân tích để xác định thành phần nguy hại, kết quả bùn đạt 

theo quy chuẩn QCVN 50:2013/BTNMT. Với từng đợt thu gom bùn, Công ty sẽ 

lấy mẫu xét nghiệm xác định có thành phần nguy hại không. Nếu bùn có thành 

phần nguy hại thì xử lý như chất thải rắn nguy hại của Công ty (hợp đồng với đơn 
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vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định). Nếu bùn không có thành phần 

nguy hại thì Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

Hồ sự cố 

Dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại 

Phụ lục IIa Mục I Phụ lục bàn hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP thuộc 

trường hợp phải xây dựng hồ ứng phó sự cố được quy định tại khoản 19 Điền 3 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Hệ thống XLNT của Dự án có công suất 300 m3/ngày 

đêm phải xây dựng hồ sự cố  có khả năng lưu chứa nước thải tối thiếu là 01 ngày 

hoặc bể sự cố có khả năng quay vòng xử lý nước thải, bảo đảm không xả nước thải 

ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố của HTXLNT. Do đó, dự án sẽ bố trí 

hồ sự cố có thể tích lưu chứa 475 m3 đảm bảo có thể lưu chứa nước thải tối thiểu 01 

ngày khi hệ thống có sự cố. Khi HTXLNT có sự cố thì nước thải được bơm qua hồ 

sự cố này để lưu trong thời gian chờ đợi khắc phục sự cố và được bơm tuần hoàn 

nước thải trở lại HTXLNT để xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường khi sự 

cố đã được khắc phục xong. 

Bảng 13. Kết cấu và thông số kỹ thuật của HTXLNT 

STT Tên công việc   Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

01 

Bể lắng cát  

Kích thước:  

DxRxC = 5800x9200x380 mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 

02 

Bể thu gom và điều hòa 

Kích thước:  

DxRxC = 13000x11200x3800mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 

03 

Bể kỵ khí 

Kích thước: DxRxC = 6.331,4m2 

Vật liệu: lót chống thấm HDPE . 

VN Cái 1 

04 

Bể phản ứng 

Kích thước: DxH = 6500x4300mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm. 

VN Cái 1 



9 
 

STT Tên công việc   Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

05 

Bể keo tụ tạo bông 

Kích thước: 

DxRxC = 7400x4800x2700mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm. 

VN Cái 1 

07 

Bể lắng 1  

Kích thước:  

DxRxC = 5500x5500x5300mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 

08 

Bể UASB 

Kích thước:  

DxRxC =16400x7900x5200mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, lót vải chống 

thấm 

VN Cái 1 

09 

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) 

Kích thước:  

DxRxC =7600x5500x5300mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 

10 

Bể sinh học hiếu khí (Aeroten) 

Kích thước:  

DxRxC =16400x14900x5300mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 

11 

Bể lắng 2 

Kích thước: DxRxC =5500x5500x5300mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 

12 

Bể khử trùng  

Kích thước: DxRxC =5500x5300x4600mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 
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STT Tên công việc   Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

13 

Bể phân hủy bùn  

Kích thước: DxRxC =10900x9300x5300mm 

Vật liệu: tường xây gạch táp lô, quét chống thấm 

VN Cái 1 

14 

Hồ sự cố 

Kích thước: DxRxC =13000x12000x3300mm 

Vật liệu: nền đất nén chặt, lót chống thấm HDPE 

dày 0,5mm 

VN Cái 1 

Đánh giá hiệu quả xử lý: Nước thải xử lý qua HTXLNT hiện hữu xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq = 0,9, Kf = 1,1). Sau khi mở rộng diện tích 

công ty vẫn sẽ sử dụng hệ thống hiện hữu để xử lý toàn bộ nước thải sản xuất đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq = 0,9, Kf = 1,1). 

Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước thải của dự án là: HCl, NaOH sử 

dụng trong quá trình khử Crom có trong nước thải; PAC, polyme sử dụng để tạo 

keo tụ, kết tủa trong quá trình xử lý. Điện năng sử dụng trong quá trình xử lý chủ 

yếu là chạy máy bơm nước thải, máy nén khí, trung bình hết khoảng 263.000 

Kw/tháng. 

          2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

 Đơn vị nhà thầu và giám sát thi công: Công ty Cổ phần thương mại sản xuất 

da Nguyên Hồng; đơn vị nhà thầu thi công: Công ty CPXD Hưng Thành Lạng Sơn. 

Công trình xử lý khí thải lò hơi sử dụng cho sản xuất thuộc da và gelatine. 

Dự án sử dụng lò hơi công suất 4 tấn hơi/giờ cho quá trình sản xuất tương đương 

với lượng khí thải ra khoảng 7.200m3/giờ. Do đó, Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi công suất 7.500m3/giờ quy trình được thể hiện như hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lò hơi 

Bể hấp thụ 

chứa dung dịch NaOH 

Cấp nước sạch  

Pha chế hóa chất 

(NaOH) 

Xả cặn về hệ thống 

xử lý nước thải  

Ống khói 

Nguồn tiếp nhận 

Quạt hút 
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Hình 8. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải lò hơi 

Thuyết minh quy trình: 

Quạt hút khí thải có chức năng hút và thu gom khí thải phát sinh từ công đoạn 

đốt của lò hơi, sau đó dẫn khí thải về bể hấp thụ để xử lý khí thải. 

Tại bể hấp thụ dòng khí thải được cho tiếp xúc với dung dịch NaOH (được cấp 

nước sạch để pha chế) trong bể. Các thành phần bụi thô sẽ được kết dính với chất 

lỏng và lắng xuống đáy bể. Các chất khí SOx, NOx, CO,… có trong khí thải sẽ được 

phản ứng với dung dịch NaOH và tạo ra các chất như Na2CO3, NaHSO3 hòa tan 

trong dung dịch. 

Khí thải sau khi qua dung dịch NaOH, hàm lượng bụi thô và các chất khí gây 

ô nhiễm đã được và tiếp tục dẫn đến cột thoát khí thải xả vào nguồn tiếp nhận. 

Khí thải sau khi qua cột thoát khí thải đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/ BTNMT, loại B. 

Dung dịch NaOH tại bể hấp thụ định kỳ sau 01 ngày vận hành dung dịch bão 

hòa và thay thế 01 lần. Dung dịch bão hòa được dẫn xả về hệ thống xử lý nước thải 

để xử lý. 

Nguyên lý khử các chất khí ô nhiễm được thể hiện như sau: 

2NaOH  +  SO2                   Na2SO3 + H2O 

Na2SO3 +  SO2 + H2O                  2NaHSO3 

2NaOH  +  CO2                   Na2CO3 + H2O 

Na2CO3 +  CO2 + H2O                  2NaHCO3 

Các thông số kỹ thuật của lò hơi 

Bảng 14. Các thông số kỹ thuật của lò hơi 

STT Tên công việc Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

01 

Quạt hút khí thải 

Vật liệu: thép sơn chống rỉ 

Công suất động cơ: 10HP/ 380V/ 50Hz 

VN cái 2 

02 

Bể hấp thụ 

Vật liệu: Thép CT3 sơn chống rỉ 

Kích thước: 

DxH= 2500x1000mm 

VN cái 1 



12 
 

STT Tên công việc Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

03 

Ống khói 

Vật liêu: thép CT3 

Kích thước:DxH=0,5x16m 

Đã có sàn thao tác để thực hiện đo đạc 

quan trắc môi trường. 

VN bộ 1 

04 

Ống dẫn khói thải 

Vật liệu: thép CT3 

Kích thước: D =500 mm 

Chiều dài: L = 5.000mm 

VN hệ 1 

05 

 

 

 

Tủ điện điều khiển, cáp điện động lực 

Vỏ tủ điện 

Contactor, Relay, Đồng hồ Volt, Amp, 

Công tắc điều khiển, CP. 

Cáp điện động lực 

Taiwan 

VN 
bộ 1 

         Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý khí thải của dự án là: NaOH sử 

dụng trong quá trình tách SO2 và CO2. Điện năng sử dụng trong quá trình xử lý chủ 

yếu là chạy quạt hút, trung bình hết khoảng 1200 Kw/tháng. 

           3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

  Chất thải rắn tại Nhà máy được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo 

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 về quản lý chất thải rắn và Nghị 

định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu. Cụ thể: 

  + Đặt các giỏ thu gom rác chuyên dụng, có nắp đậy ở phòng làm việc, nơi tập 

trung nghỉ ngơi của công nhân, tại các phân xưởng để thu gom và phân loại CTR 

sinh hoạt. 

  + Đối với thành phần có khả năng tái sử dụng, tái chế như các loại giấy, thùng 

carton, chai lọ,... được thu gom tập trung vào các bao chứa đặt tại khu vực lưu chứa 

chất thải rắn của Nhà máy, để bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

 + Đối với thành phần không có khả năng tái sử dụng, tái chế: Định kỳ 1 

lần/ngày, nhân viên vệ sinh của công ty sẽ thu gom chất thải rắn sinh hoạt về khu 
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vực chứa chất thải rắn tập trung của Nhà máy diện tích 44m2, Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

     * Chất thải rắn sản xuất: 

Phương án xử lý đối với chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ 

sở như sau:  

+ Toàn bộ lượng da vụn sinh ra ở công đoạn xén, cắt da,… trong quá trình 

thuộc da của dự án sẽ được thu gom lại, sau đó công ty sẽ sử dụng toàn bộ số da 

vụn này cho quá trình sản xuất gelatine, điều này vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa 

giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do lượng da vụn gây ra. Do vậy lượng chất 

thải rắn phát sinh dưới dạng da vụn thừa tại dự án là không có. 

+ Một số bao bì, thùng carton không thuộc thành phần chất thải nguy hại và 

một số chất thải rắn khác là giấy vụn phát sinh từ văn phòng sẽ được thu gom và 

lưu trữ tại ngăn chứa rác thải có khả năng tái sử dụng. Khi khối lượng đủ lớn sẽ bán 

cho các đơn vị thu mua phế liệu.  

+ Lượng bột hữu cơ (phát sinh sau quá trình sản xuất gelatine) tại dự án được 

lưu trữ như chất thải rắn thông thường. 

Đối với tro xỉ từ quá trình đốt củi khô vận hành lò hơi do nguyên liệu đốt là 

củi nên tro xỉ được tận dụng để bón cây xanh, bón rau… nếu dư thừa thì hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

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

Chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động của Nhà máy có sẽ được thu 

gom, phân loại riêng với chất thải rắn sản xuất và chất thải rắn sinh hoạt.  

Chủ dự án đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 21,9m2,làm 

bằng tường gạch trát xi măng, mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín 

khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có mái che 

làm bằng tôn kín tránh nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. Khu lưu giữ 

CTNH xây dựng gờ chống tràn bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi 

có sự cố rò rỉ, đổ tràn, được dán nhãn, biển báo chất thải nguy hại và có cửa khóa, 

có bảng liệt kê các thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy và mã số 

tương ứng kèm theo dán vào kho chứa,… theo đúng quy định. Bố trí các thùng 

chuyên dụng có nắp đậy đặt bên trong nhà chứa chất thải nguy hại để thu gom các 

thành phần chất thải nguy hại khác nhau, không thu gom chung để tránh xảy ra các 

sự cố như cháy, nổ,… 

 - Lượng bùn thải phát sinh từ HTXLNT của dự án định kỳ theo từng đợt vận 

chuyển sẽ lấy mẫu phân tích xác định thành phần nguy hại. Nếu xác định không có 

thành phần nguy hại thì bùn thải sẽ được xử lý như chất thải rắn thông thường. Nếu 

xác định có thành phần nguy hại thì sẽ được thu gom và xử lý như các chất thải 

nguy hại khác của dự án. Trong quá trình hoạt động của dự án bùn thải phát sinh từ 

hệ thống xử lý nước thải các thành phần phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép 
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theo quy định do vậy bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải được xử lý như 

rác thải thông thường. Chủ dự án sẽ tận dụng san lấp mặt bằng trong khu vực 

khuôn viên hoặc dùng để cải tạo đất để trồng cây. 

- Đối với CTNH trong kho lưu trữ, chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý theo đúng quy định. Định kỳ đơn vị có 

chức năng sẽ thu gom 1 lần/năm. Hằng năm, chủ dự án sẽ cập nhật vào báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường của dự án gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để 

theo dõi và quản lý. 

Bảng 15. Chủng loại, tổng khối lượng chất thải phát sinh tại dự án 

TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại 
Số lượng trung bình 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 

Hộp mực in thải có 

các thành phần 

nguy hại 

Rắn 2 08 02 04 

2 
Bộ lọc dầu đã qua 

sử dụng 
Rắn 10 15 01 02 

3 

Các thiết bị, linh 

kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị 

điện khác có các 

linh kiện điện tử có 

các thành phần 

nguy hại (trừ bản 

mạch điện tử 

không chứa các chi 

tiết có các thành 

phần nguy hại vượt 

ngưỡng CTNH) 

Rắn 3 15 01 09 

4 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 1,5 16 01 06 

5 
Dầu thủy lực tổng 

hợp thải 
Lỏng 50 17 01 06 

6 Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn tổng 
Lỏng 100 17 02 03 
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hợp thải 

7 Bao bì mềm thải Rắn 40 18 01 01 

8 

Bao bì cứng thải 

bằng kim loại bao 

gồm cả bình chứa 

áp suất bảo đảm 

rỗng hoàn toàn 

Rắn 50 18 01 02 

9 
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
Rắn 5 18 01 03 

10 

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu 

chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 20 18 02 01 

11 Pin, ắc quy chì thải Rắn 20 19 06 01 

 Tổng số lượng  301,5  

 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

* Đối với tiếng ồn từ khu vực sản xuất  

Trong quá trình sản xuất của Nhà máy, tiếng ồn phát sinh tại một số công 

đoạn sản xuất. Nhà máy sẽ có một số biện pháp khắc phục như sau:  

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu sản phẩm hợp lý, dùng các biện 

pháp sử dụng xe nâng để bốc dỡ. 

- Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý tránh gây sự công hưởng tiếng 

ồn khi hoạt động. 

- Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết của máy móc thiết bị và cho dầu 

bôi trơn máy móc, thiết bị. Lắp đệm cao su chống ồn cho các thiết bị gây ồn và lò 

xo chống rung cho máy móc, thiết bị. 

- Móng máy đảm bảo xây dựng đủ khối và có biện pháp chống rung phù hợp. 

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào Nhà máy phải hạn chế tốc 

độ, tắt máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu. Bố trí, phân luồng xe ra vào hợp 
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lý, tránh ùn tắc làm cộng hưởng tiếng ồn. 

  - Riêng với các thiết bị gây ồn vượt 85dB thì phải giảm giờ chạy máy và có 

biện pháp chống ồn, chống rung phù hợp. 

   - Xung quanh khu vực sản xuất trồng nhiều cây xanh, điều này vừa góp phần 

cải tạo môi trường không khí theo chiều hướng tích cực, mặt khác sẽ giảm thiểu 

che chắn việc phát tán tiếng ồn ra môi trường xung quanh. 

   * Đối với tiếng ồn từ các phương tiện giao thông vận tải 

    Quy định vận tốc ra vào khu vực Dự án 

    Không nổ máy trong khi chờ nhập, xuất nguyên liệu, sản phẩm... 

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

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với công trình xử lý nước thải công 

nghiệp: 

Định kỳ kiểm tra các ống dẫn nước và thông tắt ống kịp thời khi có sự cố. 

Định kỳ kiểm tra các thiết bị hỗ trợ hệ thống xử lý như bơm, đồng hồ đo lưu lượng. 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải có tính đến khả năng quá tải. 

Bố trí nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải và được tập huấn về chương 

trình vận hành, bảo dưỡng của hệ thống. 

Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập 

cho trạm xử lý nước thải. 

   Thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải cho trạm xử lý nước thải. 

Khi HTXLNT gặp sự cố xử lý như sau: 

+ Nhanh chóng ngưng việc nước thải ra môi trường và lưu nước thải chưa xử lý 

vào hồ sự cố. Thể tích hồ sự cố tối thiểu có thể lưu chứa 300m3, nền được dầm nén 

chặt và lót 2 lớp chống thấm HDPE dày 0,5mm, đảm bảo thời gian lưu trên 24 theo 

quy định và không xả nước thải chưa xử lý ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự 

cố của HTXLNT. Khi hệ thống xảy ra sự cố sẽ dừng bơm nước từ vào HTXLNT 

nước thải phát sinh trong thời gian này sẽ được bơm sang hồ sự cố và lưu giữ ở đây. 

Sau khi khắc phục xong sẽ tiếp tục bơm nước thải về lại HTXLNT để xử lý đạt 

chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

+ Ngay khi hệ thống xảy ra sự cố, cán bộ vận hành hệ thống sẽ nhanh chóng 

thông báo lên cấp trên; song song đó tiến hành: 

+ Tổ chức kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố của HTXLNT.  

+ Lập tức tiến hành sửa chữa phục hồi các hư hỏng. 
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+ Tiến hành giám sát, kiểm tra lại vấn đề ô nhiễm và lấy mẫu tại hiện trường để 

phân tích. 

+ Đồng thời phải liên tục báo cáo tình hình xử lý. 

+ Giám sát việc xử lý và tình hình khắc phục ô nhiễm, tránh để tình trạng ô 

nhiễm này tái phát. 

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

  Dự án đã đầu tư xây dựng 02 bể tự hoại 3 ngăn có dung tích (2 bễ 40 m3x 2 

= 80 m3). 

  Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

  Thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu. 

  Thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà 

vệ sinh. 

  Hút hầm cầu khi bể đầy. 

 * Phòng ngừa, ứng phó sự cố bụi, khí thải lò hơi: 

Sự cố nổ vỡ hệ thống lò hơi là sự cố rất nguy hiểm, được nhà máy quan tâm 

đặc biệt vì nếu xảy ra sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do đó công ty xây 

dựng nhà xưởng riêng cho hệ thống này, cách ly với phân xưởng sản xuất để vừa 

đảm bảo an toàn cho công nhân khi có sự cố xảy ra. 

Do đây là vấn đề sự cố nên để ngăn ngừa các sự cố này thì cần tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định về an toàn vận hành. 

Lò hơi phải đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu về các thông số kỹ thuật và an toàn. 

Để đảm bảo an toàn lò hơi, tất cả mọi người từ quản lý tới công nhân vận 

hành phải  chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình về sử dụng, bảo quản, sửa chữa lò 

hơi mà Nhà nước đã ban hành.  

Nhân viên vận hành lò hơi nắm vững cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lò. 

Vận hành theo đúng quy trình hướng dẫn đặt tại nơi làm việc. Trong quá trình vận 

hành thường xuyên theo dõi giám sát, kiểm tra các thông số lò hơi như đồng hồ áp 

kế, mực nước ống thủy, các vale hơi chính, vale cấp nước, vale xả cặn đáy,… 

Ngoài ra, còn có cac biện pháp khác để xử lý khí thải lò hơi như: 

Đưa ra chỉ tiêu vận hành lò hơi không có khói đen vào tiêu chuẩn để 

khen thưởng. 

        Không bố trí ống khói lò hơi ở một số vị trí bất lợi như: trên cửa sổ của tòa 

nhà cao. 

Nhóm lò ngoài giờ cao điểm, nơi không tập trung nhiều người; sử dụng 

nhiên liệu sạch và dễ cháy để mồi lò: dầu D.O, dầu lửa, củi khô - không dùng nhựa, 

cao su, … 
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        Cửa mái hay gương phản chiếu nên được bố trí để khi vận hành lò có thể 

thấy được đỉnh ống khói. 

Tránh nhóm lò bằng các cách xả hơi dư thay vì tắt lò. 

Không sơn ống khói bằng những màu gây kích thích thị giác như màu đen, đỏ. 

Nên sử dụng các loại nhiên liệu sạch, khả năng phát sinh bụi và các chất ô 

nhiễm ít nhất có thể. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, hóa chất, dầu DO: 

- Đối với quá trình vận chuyển: 

+ Phương tiện vận chuyển hóa chất, dầu DO đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ 

thuật hiện hành về loại hàng nguy hiểm cần vận chuyển và bảo đảm các yêu cầu; 

+ Hóa chất acid Sunfuric, dầu DO được chứa trong các thiết bị lưu chứa phù 

hợp và vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa trên phương tiện vận chuyển. Nếu trên 

một phương tiện vận chuyển có nhiều loại hóa chất khác nhau thì phía ngoài 

phương tiện vận chuyển phải dán đầy đủ biểu trưng của từng loại hóa chất ở hai 

bên và phía sau phương tiện, tại dự án tiếp nhận hóa chất tại kho chứa hóa chất của 

Công ty do nhà cung ứng vận chuyển đến. 

- Đối với quá trình lưu trữ: 

+ Xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành luật hóa chất. 

+ Thường xuyên ra soát các nội dung phòng ngừa, ứng phó, tập huấn kịp thời 

và đầy đủ cho quản lý và những người tiếp xúc với hóa chất. 

+ Xây dựng bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống báo hiệu phù hợp với mức 

độ nguy hiểm của hóa chất, thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của từng loại; 

+ Việc vận hành tại kho hóa chất, khu lưu trữ dầu DO luôn được đảm bảo tính an 

toàn và vệ sinh kho nghiêm ngặt, tránh các nguy cơ có thể xảy ra như cháy, rò rỉ... 

+ Nhân viên phụ trách kho áp dụng các chỉ dẫn về phiếu an toàn hóa chất của 

tất cả các hóa chất được lưu trữ và vận chuyển; các hướng dẫn về công tác an toàn, 

vệ sinh; các hướng dẫn khi có sự cố. 

+ Kho hóa chất bố trí che chắn kín đáo, thông không khí bên trong, không cản 

trở thiết bị ứng cứu khi thực hiện việc kiểm tra và chữa cháy. 

 

Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

         - Nguồn phát sinh nước thải đề nghị cấp phép: 

         + Nguồn số 01: Cấp phép xả nước công nghiệp vào nguồn nước (nguồn tiếp 

nhận sông Kỳ Cùng). 
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         - Lưu lượng xả nước thải tối đa: Lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước tối 

đa đề nghị cấp phép 300 m3/ ngày đêm. 

          - Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép là 01 dòng (là 

dòng nước thải công nghiệp sau xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định 

được xả thải ra nguồn nước tiếp nhận). 

Bảng 16. Giá trị các thông số ô nhiễm giá trị tối đa cho phép trong nước thải công 
nghiệp 

TT Thông số Đơn vị QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B, Cmax) 

1 Lưu lượng - - 

2 Nhiệt độ oC 40 

3 pH - 5,5-9 

4 Màu Pt/Co 150 

5 BOD5 mg/l 50 

6 COD mg/l 150 

7 Chất răn lơ lửng mg/l 100 

8 Asen mg/l 0,1 

9 Thủy ngân mg/l 0,01 

10 Chì mg/l 0,5 

11 Cadimi mg/l 0,1 

12 Crom (III) mg/l 1 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 5 
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18 Tổng Xianua mg/l 0,1 

19 Tổng Phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoảng mg/l 10 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 10 

23 Amoni mg/l 10 

24 Tổng Nito mg/l 40 

25 Tổng phốt pho mg/l 6 

26 Clorua mg/l 1000 

27 Clo dư mg/l 2 

28 Tổng Coliform mg/l 5000 

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

       + Vị trí xả nước thải: Thôn Nà Là, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

      + Tọa độ vị trí xã nước thải (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107015, mũi 

chiếu 30) X = 2448.663;    Y = 430.505. 

      + Phương thức xả nước thải: Tự chảy 

      + Nguồn nước tiếp nhận: Sông Kỳ Cùng 

      + Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 300 m3/ngày đêm 

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

       - Nguồn phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép. 

      + Nguồn số 01: Khí thải lò hơi 

       - Lưu lượng xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp 

phép là: 7.200 m3/giờ 

        - Dòng khí thải: Tại dự án có 01 dòng khí thải đề nghị cấp phép là dòng khí 

thải sau xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường 

Bảng 17: Giá trị các thông số ô nhiễm giá trị tối đa cho phép trong khí thải 

TT Thông số Đơn vị QCVN 19:2008/BTNMT 
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(Cột B, Cmax) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Nhiệt độ 0C - 

3 Bụi tổng mg/Nm3 200 

4 SO2 mg/Nm3 500 

5 NOx mg/Nm3 850 

6 CO mg/Nm3 1000 

        - Vị trí, phương thức xả khí thải:  

        + Vị trí xả khí thải: mẫu khí thải tại lỗ thăm của ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi (trong khu vực dự án thôn Bó Mịn và thôn Lũng Vài, xã Bắc Hùng, 
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). 

        + Tọa độ (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107015, mũi chiếu 30) X = 

2448.562;    Y = 430.778. 

        + Phương thức xả khí thải: Theo ống khói thải ra ngoài môi trường 

 

Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 18: Kết quả quan trắc môi trường nước thải sau xử lý năm 2020 

STT Thông số Đơn vị  

Kết quả thử nghiệm 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

CỘT B 

Q1-20 Q2-20 Q3-20 
Q4-

20 
 

01 pH - 7,24 6,94 7,23 7,03 5,5-9 

02 Nhiệt độ oC 26,1 28,1 27,6 26,3 40 

03 Độ màu Pt-Co 77 41 45 34,55 150 

04 BOD5 mgO2/L 46,2 35 37 38,7 50 
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STT Thông số Đơn vị  

Kết quả thử nghiệm 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

CỘT B 

Q1-20 Q2-20 Q3-20 
Q4-

20 
 

05 COD mgO2/L 80,1 64 68 86,4 150 

06 TSS mg/l 83 45 52 58 100 

07 Tổng N mg/L 28,1 35,9 36,8 30,82 40 

08 Tổng P mg/L 3,25 5,43 5,43 3,4 6 

09 S2-_H2S mg/L 0,073 0,184 0,106 0,056 0,5 

10 Mn mg/l <0,1 0,49 0,42 0,305 1 

11 Cr (VI) mg/l 0,057 KPH KPH KPH 0,1 

12 Cr (III) 
mg/l 

<0,02 KPH KPH KPH 1 

13 NH4_N 
mg/l 

6,21 5,76 5,22 6,54 10 

14 F- 
mg/l 

0,51 0,2 0,19 0,263 10 

15 As 
mg/l 

<0,005 <0,005 <0,005 KPH 0,1 

16 Hg 
mg/l 

<0,0007 <0,0007 <0,0007 KPH 0,01 

17 
Tổng 

phenol 

mg/l 
<0,02 <0,02 0,02 KPH 0,5 

18 Clo dư 
mg/l 

0,52 1,02 0,85 0,825 2 

19 Fe tổng 
mg/l 

0,91 0,59 0,48 0,31 5 

20 

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/l 2,0 0,4 0,6 0,8 10 
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STT Thông số Đơn vị  

Kết quả thử nghiệm 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

CỘT B 

Q1-20 Q2-20 Q3-20 
Q4-

20 
 

21 Coliform  
MPN/ 

100ml 
4.600 2.100 4000 3000 5000 

Bảng 19: Kết quả quan trắc môi trường nước thải sau xử lý năm 2021 

STT Thông số Đơn vị  
Kết quả thử nghiệm 

QCVN 

40:2011/BTNM

T, CỘT B 

Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21  

01 pH - 7,03 7,15 6,72 6,15 5,5-9 

02 Nhiệt độ oC 23,5 26,8 28,3 22,3 40 

03 Độ màu Pt-Co 28 25 23 17 150 

04 BOD5 mgO2/L 22,5 3,3 5,8 11 50 

05 COD mgO2/L 75 5,1 14 23 150 

06 TSS mg/l 35 23 26 21 100 

07 Tổng N mg/L 11,3 0,92 0,88 3,7 40 

08 Tổng P mg/L 1,8 0,003 <0,05 <0,05 6 

09 S2-_H2S mg/L 0,11 <0,03 0,05 0,087 0,5 

10 Mn mg/l <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 1 

11 Cr (VI) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,1 

12 Cr (III) 
mg/l 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 1 

13 NH4_N 
mg/l 

6,5 0,054 0,05 0,075 10 

14 F- 
mg/l 

0,56 <0,04 <0,04 <0,04 10 
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STT Thông số Đơn vị  
Kết quả thử nghiệm 

QCVN 

40:2011/BTNM

T, CỘT B 

Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21  

15 As 
mg/l 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,1 

16 Hg 
mg/l 

<0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 0,01 

17 
Tổng 

phenol 

mg/l 
<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,5 

18 Clo dư 
mg/l 

<0,05 0,235 <0,05 <0,05 2 

19 Fe tổng 
mg/l 

0,04 0,108 0,014 0,18 5 

20 

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/l 0,7 <0,3 <0,3 <0,3 10 

21 Coliform  
MPN/ 

100ml 
3.500 2.100 1.900 1.500 5000 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Bảng 20: Kết quả quan trắc môi trường bụi, khí thải năm 2020 

STT Thông số Đơn vị  
Kết quả thử nghiệm 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

CỘT B 

Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20  

01 Bụi tổng mg/Nm3 163 168 154 136,2 200 

02 
Lưu 

lượng 
Nm3/h 5.700 5.600 5520 5680 - 

03 CO mg/Nm3 454 694 524 312 1000 

04 SO2 mg/Nm3 106,8 167 171 198 500 

05 NOx mg/Nm3 312,7 405 425 206 850 
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Bảng 21: Kết quả quan trắc môi trường bụi, khí thải năm 2021 

STT Thông số Đơn vị  
Kết quả thử nghiệm 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

CỘT B 

Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21  

01 Bụi tổng mg/Nm3 102 85 68 70 200 

02 
Lưu 

lượng 
Nm3/h 10.125 4435 4385 5922 - 

03 CO mg/Nm3 740 96 90 61 1000 

04 SO2 mg/Nm3 195 32 18 53 500 

05 NOx mg/Nm3 6 54 34 54 850 

 

Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

         Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát 

và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

          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: 

          - Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm bắt đầu từ ngày 15/4/2022 đến ngày 

15/10/2022. 

Bảng 22: Danh mục các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

STT Các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

của dự án 

Bắt đầu Kết thúc 

1 Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung 01/3/2022 01/6/2022 

2 Bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 01/3/2022 01/6/2022 

3 Kho lưu giữ chất thải nguy hại 01/3/2022 01/6/2022 

4 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 01/3/2022 01/6/2022 

5 Mương, rãnh thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 01/3/2022 01/6/2022 
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         1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

* Kế hoạch quan trắc lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của 

các công trình xử lý chất thải:  

Dự kiến thời gian lấy mẫu tổ hợp lần 1 vào ngày 15 tháng 4 năm 2022, sau 

đó các lần lấy mẫu tổ hợp tiếp theo sẽ được lấy sau ít nhất 15 ngày. Dự kiến đến 

tháng 7 năm 2022 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu tổ hợp. 

Bảng 23: vị trí các điểm quan trắc đo đạc, lấy mẫu giai đoạn điều chỉnh hiệu 
quả của công trình xử lý nước thải 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

1 

Tại bể 

gom và 

điều hòa 

tập trung 

Lưu lượng; Nhiệt 

độ; pH; màu; 

BOD5; COD; chất 

rắn lơ lửng; Asen; 

thủy ngân; chì; 

Cadimi; Crom 

(III); Đồng; Kẽm; 

Niken; Mangan; 

Sắt; tổng Xianua; 

Tổng Phenol; 

Tổng dầu mỡ 

khoáng; Sunfua; 

Florua; Amoni 

(tính theo N); 

tổng Nitơ; tổng 

Phốt pho (tính 

theo P); Clorua; 

Clo dư; Coliform. 

QCVN 

40:2011/BT

NMT, cột B 

(Kq = 0,9, 

Kf = 1,1) 

- Thời gian bắt đầu: 

trong 75 ngày từ khi 

bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. 

- Tần suất: 15 

ngày/1 lần (đo đạc, 

lấy và phân tích mẫu 

tổ hợp: lấy 03 mẫu 

đơn lấy ở 03 thời 

điểm khác nhau 

trong ngày (sáng, 

trưa - chiều, chiều - 

tối) hoặc ở 03 thời 

điểm khác nhau của 

mỗi bể (đầu, giữa, 

cuối ca sản xuất) và 

trộn đều với nhau.  

5 

2 

Tại bể thu 

gom công 

đoạn xử 

lý Crôm 

Lưu lượng; pH; 

Crom (III) 
5 

3 Tại bể Lưu lượng; pH; 5 
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STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

khử Crôm Crom (III) 

4 

Tại bể 

trung hòa 

công 

đoạn xử 

lý crom 

Lưu lượng; pH; 

Crom (III) 
5 

5 

Tại bể 

lắng sau 

khi xử lý 

Crôm 

Lưu lượng; pH; 

Crom (III) 
5 

6 
Tại bể kỵ 

khí 

Lưu lượng; Nhiệt 

độ; chất rắn lơ 

lửng. 

5 

7 
Tại bể 

phản ứng 

Lưu lượng; pH; 

màu; COD; chất 

rắn lơ lửng; Asen; 

thủy ngân; chì; 

Cadimi; Crom 

(III); Đồng; Kẽm; 

Niken; Mangan; 

Sắt; tổng Xianua; 

Tổng Phenol; 

Tổng dầu mỡ 

khoáng; Sunfua; 

Florua; Amoni 

(tính theo N); 

tổng Nitơ; tổng 

Phốt pho (tính 

theo P); Clorua. 

5 

8 

Tại bể 

keo tụ tạo 

bông 

Lưu lượng; màu; 

COD; chất rắn lơ 

lửng; Asen; thủy 

5 
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STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

ngân; chì; 

Cadimi; Crom 

(III); Đồng; Kẽm; 

Niken; Mangan; 

Sắt; tổng Xianua; 

Tổng Phenol; 

Tổng dầu mỡ 

khoáng; Sunfua; 

Florua; Amoni 

(tính theo N); 

tổng Nitơ; tổng 

Phốt pho (tính 

theo P); Clorua. 

9 
Tại bể 

lắng  1 

Lưu lượng; chất 

rắn lơ lửng. 5 

10 
Tại bể 

UASB 

Lưu lượng; 

BOD5; COD; 

Amoni (tính theo 

N); tổng Nitơ; 

tổng Phốt pho 

(tính theo P). 

5 

11 
Tại bể 

Anoxic 

Lưu lượng; 

Amoni (tính theo 

N); tổng Nitơ; 

tổng Phốt pho 

(tính theo P). 

5 

12 
Tại bể 

Aerotank 

Lưu lượng; 

BOD5; COD; 

amoni; tổng Nitơ; 

tổng Phốt pho 

(tính theo P). 

5 
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STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

13 
Tại bể 

lắng 2 

Lưu lượng; chất 

rắn lơ lửng. 5 

14 

Tại hố ga 

sau bể 

khử trùng 

Lưu lượng; Nhiệt 

độ; pH; màu; 

BOD5; COD; chất 

rắn lơ lửng; Asen; 

thủy ngân; chì; 

Cadimi; Crom 

(III); Đồng; Kẽm; 

Niken; Mangan; 

Sắt; tổng Xianua; 

Tổng Phenol; 

Tổng dầu mỡ 

khoáng; Sunfua; 

Florua; Amoni 

(tính theo N); 

tổng Nitơ; tổng 

Phốt pho (tính 

theo P); Clorua; 

Clo dư; Coliform. 

5 

Bảng 24: vị trí các điểm quan trắc đo đạc, lấy mẫu giai đoạn điều chỉnh hiệu 

quả của công trình xử lý khí thải 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

1 

tại vị trí 

sàn thao 

tác của 

ống thải 

sau xử lý 

của hệ 

thống xử 

Lưu lượng; nhiệt 

độ; bụi tổng; SO2; 

NOx; CO. 

QCVN 

19:2009/BT

NMT, cột B 

(Kp = 1,0, 

Kv = 1,0) 

- Thời gian bắt đầu: 

trong 75 ngày từ khi 

bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. 

- Tần suất: 15 

ngày/1 lần (đo đạc, 

lấy và phân tích mẫu 

5 
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STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

lý khí thải 

lò hơi 

(mẫu tổ 

hợp đầu 

ra) 

tổ hợp: lấy 03 mẫu 

đơn lấy ở 03 thời 

điểm khác nhau 

trong ngày (sáng, 

trưa - chiều, chiều - 

tối) hoặc ở 03 thời 

điểm khác nhau 

(đầu, giữa, cuối ca 

sản xuất)  

* Kế hoạch quan trắc lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định của các 

công trình xử lý chất thải: 

Sau khi có kết quả phần tích của các mẫu tổ hợp, chủ dự án sẽ tiến hành điều 

chỉnh lại quy trình hoạt động của công trình xử lý chất thải (nếu kết quả lệch nhiều 

so với thiết kế của công trình xử lý chất thải). Dự kiến đầu tháng 8 năm 2022 chủ 

dự án sẽ kết hợp cùng đơn vị tư vấn lấy mẫu 7 ngày liên tiếp. 

Bảng 25: vị trí các điểm quan trắc đo đạc, lấy mẫu giai đoạn vận hành ổn 

định của công trình xử lý nước thải 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

1 

tại hố thu 

gom và 

điều hòa 

đầu vào 

của hệ 

thống xử 

lý nước 

thải 

(trước xử 

lý) 

Lưu lượng; Nhiệt 

độ; pH; màu; 

BOD5; COD; chất 

rắn lơ lửng; Asen; 

thủy ngân; chì; 

Cadimi; Crom 

(III); Đồng; Kẽm; 

Niken; Mangan; 

Sắt; tổng Xianua; 

Tổng Phenol; 

Tổng dầu mỡ 

khoáng; Sunfua; 

Florua; Amoni 

QCVN 

40:2011/BT

NMT, cột B 

(Kq = 0,9, 

Kf = 1,1) 

- Thời gian bắt đầu: 

sau khi kết thúc lấy 

mẫu tổ hợp của giai 

đoạn vận hành điều 

chỉnh hiệu suất. 

- Tần suất: 1ngày/1 

lần  

7 

2 

tại hố ga 

sau xử lý 

trước khi 

7 
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STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

thải ra 

sông Kỳ 

Cùng 

(tính theo N); 

tổng Nitơ; tổng 

Phốt pho (tính 

theo P); Clorua; 

Clo dư; Coliform. 

Bảng 26: vị trí các điểm quan trắc đo đạc, lấy mẫu giai đoạn vận hành ổn 

định của công trình xử lý khí thải 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Thời gian, tần suất 

lấy mẫu 

Số lượng 

mẫu tổ hợp 

1 

tại vị trí 

sàn thao 

tác của 

ống thải 

sau xử lý 

của hệ 

thống xử 

lý khí thải 

lò hơi 

(mẫu tổ 

hợp đầu 

ra) 

Lưu lượng; nhiệt 

độ; bụi tổng; SO2; 

NOx; CO. 

QCVN 

19:2009/BT

NMT, cột B 

(Kp = 1,0, 

Kv = 1,0) 

- Thời gian bắt đầu: 

sau khi kết thúc lấy 

mẫu tổ hợp của giai 

đoạn vận hành điều 

chỉnh hiệu suất. 

- Tần suất: 1ngày/1 

lần 

7 

           * Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

        - Thông tin đơn vị tư vấn quan trắc đo đặc, lấy mẫu môi trường: 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn môi trường và chuyển giao công nghệ 

Lạng Sơn 

Địa chỉ: Số 11/13, Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn.  

Người đại diện: Ông Tô Quang Long - Chức vụ: Giám đốc. 

Điện thoại: 0364 454 898. 

* Đơn vị tham gia phối hợp 
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Công ty Cổ phần công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam 

Địa chỉ: Số 45, ngách 14/20 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quân 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0936175507 

Đại diện: Bà Đỗ Thị Duyên           Chức vụ : Giám đốc  

Chứng chỉ công nhận phòng phân tích chất lượng môi trường - Công ty Cổ 

phần công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 

17025: 2017, mã số Vilas 1349 

Giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động quan trắc môi trường, số hiệu: 

Vimcets 269 ngày 28 tháng 10 năm 2020. 

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

quy định của pháp luật. 

        Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

                Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động vận hành thương mại 

của dự án: 

 Chương trình giám sát nước thải: 

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

 - Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải đầu vào (trước xử lý) và 01 mẫu nước thải 

đầu ra (sau xử lý) tại hố ga cuối cùng của Công ty trước khi thải ra sông Kỳ Cùng. 

 - Thông số giám sát: Lưu lượng; Nhiệt độ; pH; màu; BOD5; COD; chất rắn lơ 

lửng; Asen; thủy ngân; chì; Cadimi; Crom (III); Đồng; Kẽm; Niken; Mangan; Sắt; 

tổng Xianua; Tổng Phenol; Tổng dầu mỡ khoáng; Sunfua; Florua; Amoni (tính theo 

N); tổng Nito; tổng Phốt pho (tính theo P); Clorua; Clo dư; Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq = 0,9, Kf = 1,1). 
 Chương trình giám sát khí thải:  

 - Hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 

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

- Vị trí giám sát: 01 mẫu khí thải trước hệ thống và 01 mẫu khí thải tại sàn thao 

tác của ống thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng; nhiệt độ; bụi tổng; SO2; NOx; CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1,0, Kv = 1,0). 

Chương trình giám sát đất trong khu vực dự án 

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

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại khu vực gần xưởng sản xuất, 01 mẫu tại khu vực sát 

HTXLNT. 
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- Thông số giám sát: Asen; Cadimi; Đồng; Chì; Kẽm; Crôm. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 
Chương trình giám sát không khí xung quanh 

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

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại khu vực sản xuất thuộc da, 01 mẫu tại khu vực sản 

xuất gelatine. 

- Thông số giám sát: NH3; H2S. 
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 

Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải, lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

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

- Giám sát khối lượng phát sinh: phân định, phân loại, thu gom, vận chuyển và 

hợp đồng xử lý chất thải (khối lượng, chủng loại, hoá đơn, biên bản, chứng từ giao 

nhận chất thải, hợp đồng xử lý chất thải,…). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ 

về quản lý chất thải rắn và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

Chương trình giám sát bùn thải 

- Tần suất giám sát: định kỳ trước đợt chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận 

chuyển xử lý theo quy định. 

- Vị trí giám sát: bùn thải sau máy ép bùn 

- Thông số giám sát: asen; bari; bạc; cadimi; chì; coban; kẽm; niken; selen; thủy 

ngân; tổng Xyanua; tổng dầu; phenol; benzen; crôm (VI). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

Chương trình giám sát lún, sạt lỡ đất 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

- Vị trí giám sát: Khu vực bờ kè xung quanh dự án, đặc biệt khu vực hướng Hồ 

Nà Piya. 

Chương trình giám sát hóa chất: 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.  

- Vị trí giám sát: Khu vực kho chứa hóa chất. 

- Giám sát kho chứa, thùng chứa, nhãn mác, cảnh báo hóa chất. 

        3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm:  

Bảng 27. Chi phí dự kiến quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

STT Hạng mục công trình Kinh phí (triệu/năm) 
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1 Giám sát chất lượng không khí 32 

2 Giám sát chất lượng nước thải 28 

3 Chi phí xử lý CTR, CTNH 10 

4 Chi phí bảo dưỡng cây xanh 2 

 Tổng 72 

 

Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CỞ SỞ 

        - Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

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

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

        - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

       - Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật; 

        - Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

      - Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

      - Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường) và bản sao quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

 

 


