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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD5 Nhu cầu oxy hoá sinh học (5 ngày) 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BYT Bộ Y tế 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

COD Nhu cầu oxy hoá hoá học 

HC Hàm lượng hydrocacbon 

HTXL Hệ thống xử lý 

NTSH Nước thải sinh hoạt 

NVL Nguyên vật liệu 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

TCVN Tiêu chuẩn quốc gia 

TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng 

UBND Ủy ban nhân dân 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1. Tên chủ cơ sở: 

Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Bureau Veritas consumer products services Việt 

Nam (chi nhánh Hà Nội) 

- Địa chỉ văn phòng: Toà nhà văn phòng tại khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, 

đường Đàm Quang Trung, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Ông: DEVAKALAI ANANDAN BALASUBRMANIAN 

- Chức vụ: Giám đốc.  

- Sinh ngày 10/06/1970   Quốc tịch: Ấn độ 

- Số chứng thực cá nhân: Z3635776. 

- Ngày cấp: 09/03/2016 

- Nơi cấp: Lãnh sự quán Ấn độ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A24, Satchidananda Jothi Nikethan, Kallar 

Mettupalayam, Coimbatore Rural – 641305, Tamil Nadu, India, Ấn Độ. 

- Chỗ ở hiện tại: Chung cư Scenic Valley, đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh số: Số 0304046704-

001 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng 

ký lần đầu ngày 05/03/2015, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17/01/2019. 

2. Tên cơ sở:  

 Tên cơ sở: “Phòng thí nghiệm Bureau Veritas consumer products services Việt 

Nam” của Công ty TNHH Bureau Veritas consumer products services Việt Nam (chi 

nhánh Hà Nội) 

- Địa điểm cơ sở: Toà nhà văn phòng tại khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường 

Đàm Quang Trung, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau: 

+ Phía Bắc: tiếp giáp với sân golf Long Biên 

+ Phía Đông: tiếp giáp với cục bản đồ liên đoàn quân đội 918 

+ Phía Nam: tiếp giáp với đường Đàm Quang Trung 

+ Phía Tây: tiếp giáp với sân golf Long Biên 

Vị trí cơ sở được thể hiện tại trang sau:  
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Hình 1. Vị trí cơ sở thực hiện 

- Công ty đã đi vào hoạt động từ năm: 2019.  

- Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 13/GXN-UBND ngày 08 

tháng 03 năm 2019 của “Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services 

Việt Nam chi nhánh Hà Nội” tại toà nhà văn phòng tại khu dịch vụ sân bay Gia Lâm tổ 

1, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. 

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 494/GP-UBND của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hà Nội được cấp ngày 15 tháng 11 năm 2019 cho Công ty TNHH Bureau Veritas 

Consumer Products Services Việt Nam chi nhánh Hà Nội. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 01.001633.T được 

cấp ngày 04 tháng 06 năm 2019 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp. 

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

công): Cơ sở thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại của Luật đầu tư công (Cơ sở thuộc 

lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 

80 tỷ đồng), có phát sinh chất thải 1.200 kg/năm. Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường theo stt 02 những cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình vận 

hành từ 1.200 kg/năm hoặc 100kg/ tháng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

cấp huyện tức của UBND quận Long Biên. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 
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Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam chi nhánh 

Hà Nội với chức năng kiểm định và đánh giá các sản phẩm tiêu dùng trước khi giao 

hàngl đánh giá khách quan các tiêu chuẩn về quyền lợi người lao động bao gồm các vấn 

đề; lương và giờ làm, lao động chưa thành viên, lao động cưỡng bức, sức khoẻ và an 

toàn đánh giá năng lực sản xuất của nhà máy về mặt thiết bị không gian làm việc và 

nhân lực. Ngoài ra còn hướng dẫn và trợ giúp kỹ thuật cho các dịch vụ này; 

Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận cho phương tiện vận tải), không phải là dịch vụ công được cung cấp để thực 

hiện thẩm quyền của chính phủ (CPC 8676), gồm: 

+ Dịch vụ phân tích và thử nghiệm thành phần và độ tinh khiết (CPC86761) 

+ Dịch vụ phân tích và thử nghiệm các thuộc tính vật lý (CPC86762) 

+ Dịch vụ phân tích và thử nghiệm các hệ thống cơ khí và điện tử tích hợp 

(CPC867663) 

+ Dịch vụ kiểm tra kỹ thuật (CPC86764) 

+ Các dịch vụ phân tích và thử nghiệm kỹ thuật khác (CPC86769) 

Dịch vụ liên quan đến việc cài đặt phần cứng máy tính, dịch vụ tư vấn hệ thống và 

phần mềm, dịch vụ phân tích hệ thống, dịch vụ thiết kế hệ thống, dịch vụ lập trình, dịch 

vụ bảo dưỡng hệ thống và dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC841-845). 

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn. 

Công suất trung bình đơn hàng mỗi năm:  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Công nghệ sản xuất  

Quy trình làm việc của cơ sở được thực hiện như sau: 
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Hình 2. Quy trình công nghệ thử nghiệm, giám định sản phẩm tiêu dùng 

Quy trình được thực hiện như sau: 

Nhóm thí nghiệm cơ lý: bao gồm các thí nghiệm về độ bền, tính cháy, nhiệt độ 

nóng chảy, tính co dãn… bằng các phương pháp giặt, đốt, nén, nung, kéo, xé. 

Nhóm thí nghiệm hoá: bao gồm các thí nghiệm về các thành phần hoá học trong 

sản phẩn tiêu dùng như chỉ dùng trong ngành may mặc, formaldehyd, kim loại nặng, 

phthalate… bằng phương pháp sắc ký hoặc quang phổ. 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của cơ sở 

Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm sử dụng của cơ sở là phương pháp phổ 

biến và đang được sử dụng tại các phòng thí nghiệm của Việt Nam. Các máy móc được 

lựa chọn trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, về mặt bằng phòng thí nghiệm 

Tiếp nhận mẫu từ khách hàng 

Chỉ định các mục cần thử nghiệm 

Chuẩn bị mẫu và bố trí mẫu đến PTN 

Thử nghiệm mẫu 

Tổng hợp kết quả thử nghiệm 

Kiểm tra kết quả thử nghiệm và đánh giá (Đạt/không đạt) 

Tạo báo cáo thử nghiệm, giám định 

Kiểm tra, báo cáo thử nghiệm 

Xuất báo cáo cho khách hàng 
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và các tính năng kỹ thuật khác như: Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Đặc thù là công ty cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, vậy nên 

chúng ta sẽ không có sản phẩm cụ thể có thể lượng tính.  

Năm 2019 2020 2021 

Số lượng đơn 26,191 33,170 43,279 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

Bảng 1. Nhu cầu nguyên vật liệu cho 1 năm sản xuất ổn định 

DANH MỤC HÓA CHẤT  

STT Tên hóa chất  Số CAS  

Lượng sử 

dụng 

KG L 

1 Sodium Chloride 7647-14-5 108   

2 L-HISTIDINE MONOHYDROCHOLORIDE 5934-29-2 1   

3 Hydrogen peroxide (H2O2)  7722-84-1   14 

4 Sodium tetraethylborate  15523-24-7 1   

5 Tropolone ≥ 99.0% 533-75-5 1   

6 Hydrochloric acid, >=35%, 7647-01-0   102 

7  Potassium carbonate 584-08-7 1   

8 Methanol LC-MS        

9 Xylene-AR 2.5L 1330-20-7   50 

10 Nitric acid (HNO3) 65% 7697-37-2   736 

11 Sodium Perborate tetrahydrate  234-390-0 10   

12 Ammonium acetate (CH3COONH4)  631-61-8 50   

13 
Dipotassium hydrogen phosphate anhydrous  

K2HPO4 
7758-11-4 2   

14 Dichloromethane (DCM)  75-09-2   80 

15 THF (Tetrahydrofuran)  109-99-9   32 

16 Acetone AR  67-64-1   110 

17 Acetonitril LC-MS  75-05-8    304 

18 Magnesium sulphate anhydrous, A.R 7487-88-9 11   

19 
Perchloroethylene (Tetracholoroethylen) - CCL2-

CCL2 127-18-4   1200 
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20 

Ammonium sulfate GR for analysis 

ACS,ISO,Reag. Ph Eur-MERCK-1.01217.1000-

CAS: 7783-20-2-Bottle 1 Kg 7783-20-2 6   

21 Methanol LC-MS - Labscan - P003L1115MGL  67-56-1   256 

22 
SODIUM HYDROXIDE AR 99% (NAOH),AR 

1kg- Labscan - P003A1325RPK001 
1310-73-2 16   

23 n-Hexane 99% AR  110-54-3    120 

24 Sodium sulfate anhydrous (Na2SO4)  7757-82-6 14   

25 Sodium dithionite- Na2S2O4 7775-14-6 10   

26 
Feric chloride( Iron(III) chloride anhydrous 

(FeCl3)) 
 7705-08-0   2 

27 MTBE (Methyl tert butyl ether)   1634-04-4   60 

28 
N,N-Dimethyl Formamide (DMF) - Vietnam - 

HCON(CH₃)₂ 
68-12-2   60 

29 Aluminium standard solution 1000mg/l ICP 7429-90-5   0.1 

30 Copper standard for ICP (Cu) 7440-50-8   0.1 

31 Cadmium   7440-43-9   0.1 

32 Chromium  7440-47-3   0.1 

33 Silver ICP standard   7761-88-8   0.1 

34 Iron ICP standard  7439-89-6   0.1 

35 Arsenic Standard for ICP -F 7440-38-2   0.1 

36 Hg 1000mg/l  (Mercury standard solution) 7439-97-6   0.1 

37 Tris(2,3-dichloropropyl) phosphate 78-43-3 0.1   

38 Aminobiphenyl: 4-aminobiphenyl  92-67-1 0.1   

39 Benzidine  92-87-5 0.1   

40 
Chloro-o-toluidine: 4-chloro-o-toluidine (4-

Chloro-2-Methylaniline)  
95-69-2 0.1   

41 
Naphthylamine: 2-naphthylamine (b-

naphthylamine) 
91-59-8 0.1   

42 P-chloroaniline 106-47-8 0.1   

43 P-cresidine (2-Methoxy-5-methylaniline) -  120-71-8 0.1   

44 O-toluidin 95-53-4 0.1   

45 Trimethylaniline: 2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 0.1   

46 Anilin 62-53-3 0.1   

47 Xylidine: 2,4-xylidine (2,4-Dimethylaniline) 95-68-1 0.1   

48 toluylenediamine (2,4-toluendiamine)  95-80-7 0.1   

49 Phenylenediamine: 1,4-phenylenediamine  106-50-3 0.1   

50 Amino: 2-amino-4-nitrotoluene  99-55-8 0.1   

51 O-aminoazotoluene - Chemservice 97-56-3 0.1   

52 Dichlorobenzidine: 3,3'-dichlorobenzidine 91-94-1 0.1   
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53 Dimethoxybenzidine: 3,3'-dimethoxybenzidine 119-90-4 0.1   

54 
Dimethylbenzidine: 3,3'-dimethylbenzidine (O-

TOLIDINE) 
119-93-7 0.1   

55 
Diamino-biphenylmethane: 4,4'-diamino-

biphenylmethane (4,4-Methylenedianiline) -  
101-77-9 0.1   

56 
Dimethy: 3,3'-dimethyl-4,4'-diamino-

diphenylmethane 
838-88-0 0.1   

57 Methylene: 4,4'-methylene-bis(2-chloroaniline) -   101-14-4 0.1   

58 Oxydianiline: 4,4'-oxydianiline  101-80-4 0.1   

59 Thiodianiline: 4,4'-thiodianiline  139-65-1 0.1   

60 
Hexabromocyclododecane: 1,2,5,6,9,10 

Hexabromocyclododecane 
3194-55-6 0.1   

61 Tris(2-chloropropyl) phosphate 13674-84-5 0.1   

62 Tris(2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl) phosphate ( 13674-87-8 0.1   

63 Tris(2,3-Dibromopropyl) phosphate 126-72-7 0.1   

64 2,4-Diaminoanisole 615-05-4 0.1   

65 Tris(2-chloroethyl) phosphate 115-96-8  0.1   

66 2-Ethylhexyl 2,3,4,5-Tetrabromobenzoate -  
183658-27-

7 
0.1   

67 
Pyronil 45 (TBPH) - Brand:TRC - P997650-

250MG/bt -CAS 26040-51-7 
26040-51-7 0.1   

68 
Toluene - Labscan - P003A1207RGL2.5 - 

C6H5CH3 
108-88-3   20 

69 Sulfuric acid - VietNam - H2SO4 7664-93-9   300 

70 Solvent Yellow 1(4-aminoazobenzene) 60-09-3 0.2   

71 Tetrachloro: 2,4,5,6 Tetrachloro-m- xylene 877-09-8 0.1   

72 Calcium chloride dihydrate  10035-04-8 2   

73 Ammonium hydroxide - NH4OH  1336-21-6   10 

74 Acetic anhydride  108-24-7   2 

75 Toluene-d8  2037-26-5   1 

76 Potassium hydroxide (KOH)  1310-58-3 4   
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Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, nước 

Tháng 
Nhu cầu sử dụng điện 

(kWh) 

Nhu cầu sử dụng nước 

(m3) 

Tháng 7/2022 66.440 1.140 

Tháng 8/2022 65.280 708 

Tháng 9/2022 62.040 829 

Trung bình/tháng 64587 892,3 

 Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở trung bình khoảng 892,3m3/tháng, tương đương   

34,3 m3/ngày.đêm. Lượng nước lớn nhất sử dụng là 38 m3/ngày.đêm. Trong đó: 

 + Nước sạch cho hoạt động sinh hoạt: vệ sinh cá nhân, rửa tay chân, rửa dụng cụ 

vệ sinh chung… 

 Số lượng người lao động: 150 người, ước tính định mức sử dụng tối đa là 80 

lít/người/ ngày đêm (cơ sở không tổ chức nấu ăn) Căn cứ theo Thông tư số 01/2021/TT-

BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021, Thông tư ban hành QCVN 01:2021 quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng) thì nhu cầu sử dụng nước là 12 m3/ngày.đêm.  

+ Nước sạch cho hoạt động thử nghiệm: Vệ sinh rửa dụng cụ thí nghiệm, máy 

móc, nước giặt sản phẩm thử nghiệm, nước thải của máy nước cất 1 lần, nước thải của 

máy nước cất 2 lần…khoảng 6 m3/ngày.đêm. 

+ Nước sạch trong quá trình giặt: trung bình 1 ngày giặt 2 lần tương đương 

20m3/ngày đêm.   

 + Nguồn cung cấp nước: từ hệ thống cấp nước bởi Công ty cổ phần phát triển 

thương mại dịch vụ Thăng Long cung cấp.  

5.Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam chi nhánh 

Hà Nội đã thuê diện tích mặt bằng của Công ty Cổ phần phát triển thương mại, dịch vụ 

Thăng Long tầng 4,5,6 của toà nhà thuộc khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, tổ 1, đường 

Đàm Quang Trung, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Với diện tích mỗi sàn là 764m2 tổng diện tích 2292m2 hợp đồng số 2812-2018/HĐ-

BV/THĂNGLONG thuê nhà 5 năm bắt đầu từ 01/03/2019 đến hết ngày 28/02/2024. 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

5.1.1. Các hạng mục công trình chính 

Toà nhà văn phòng được xây dựng từ năm 2018 của Chủ đầu tư Công ty cổ phần 

thương mại dịch vụ Thăng Long nhà bao gồm 6 tầng với tổng diện tích 13,200 m2 với 

mỗi sàn 2200 m2 Đã được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2019 Toà 

nhà có đầy đủ công năng sử dụng đáp ứng như cầu của cơ sở như khu vực nhà vệ sinh, 
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khu vực chứa chất thải, hệ thống cấp điện, nước cũng như hệ thống thoát nước mưa, 

nước thải… 

Chức năng mỗi sàn theo phần đã thuê của cơ sở như sau: 

Tầng 4: Bao gồm văn phòng, phòng họp, phòng thử nghiệm nến, căng tin. 

Tầng 5: Phòng thí nghiệm hàng vải: phòng giặt, phòng thử nghiệm lý, phòng thử 

nghiệm độ bay màu, phòng thí nghiệm thành phần sợi, phòng đốt. 

Tầng 6: Thử nghiệm hoá: phòng máy sắc ký và máy quang phổ, phòng hoá vô cơ, 

phòng hoá hữu cơ, phòng thử nghiệm pH, formandehyde, phòng rửa dụng cụ, phòng 

hiệu chuẩn thiết bị, kho chứa mẫu. 

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải:  

+ Hiện tại, nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, bồn rửa tay của cơ sở được dẫn 

theo đường ống dẫn có kích thước xuống bể phốt bể Aeroten và qua bể lắng sau đó được 

đưa vào hệ thống xử lý nước thải chung. 

+ Nước thải sản xuất từ quá trình sản xuất của cơ sở sẽ được xử lý bằng công nghệ 

sinh học hiếu khí Aerotank, sau đó nước thải được dẫn vào hệ thống thoát nước chung 

của toà nhà và dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Điểm xả 1: X(m) = 210322; Y(m) = 058994 

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:  

Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của cơ sở thực hiện bao gồm:  

+ Hệ thống thoát nước mưa trên mái công trình: Nước mưa theo các ống dẫn PVC 

D110 từ trên mái các công trình chảy xuống hệ thống rãnh thoát nước mặt ở phía dưới. 

Các ống dẫn PVC có đường kính D110.   

+ Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực toà 

nhà được thu gom vào hệ thống hố ga, rãnh thoát bằng bê tông đặt ngầm dưới đất, chạy 

xung quanh khu vực toà nhà. Hệ thống rãnh thoát có kết cấu BTCT, kích thước D400, 

độ dốc i = 0,2%, toàn bộ hệ thống có tấm đan đậy kín. Tại những chỗ ngoặt bố trí song 

chắn rác và các hố ga có kích thước 80 cm × 80 cm × 100 cm để lắng cặn. Công ty có 

tổng cộng 08 hố ga.  

Toà nhà có 01 điểm xả nước mưa ra cống thoát nước chung của cả toà nhà. Tọa 

độ của điểm xả thải nước mưa (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi 

chiếu 3°) như sau:  

Điểm xả 2: X(m) = 230322; Y(m) = 058995 
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* Công trình xử lý bụi, khí thải: 

Để đảm bảo môi trường làm việc trong quá trình hoạt động toà nhà được thiết kế 

thông gió tự nhiên và các ống chụp thoát khí thải trong phòng thí nghiệm như khu vực 

tủ hút, khu vực chạy máy… với hệ thống các cửa sổ thông thoáng xung quanh kết hợp 

với các cửa chính.  

* Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn, CTNH: 

CTR rắn sinh hoạt và CTNH của Công ty được lưu giữ như sau: 

- Khu vực lưu giữ CTR rắn sinh hoạt: Được bố trí tại mỗi tầng làm việc các thùng 

chứa có thể tích 20 - 30 lít (được vận trong ngày). 

- Khu vực lưu giữ CTNH: Được bố trí cạnh khu vực hệ thống xử lý nước thải bên 

dưới toà nhà có diện tích 10m2 bên trong nhà chứa CTNH có chứa các thùng có dán mã 

chất thải nguy hại. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Bảng 3. Máy móc thiết bị chính phục vụ cho sản xuất 

STT Tên máy ĐVT Số lượng 

1 Máy chải sợi  Chiếc 1 

2 Cân 5 số Chiếc 1 

3 Tank nước  Chiếc 1 

4 Tấm chắn sáng  Chiếc 1 

5 Thiết bị đo độ bền và mực in vải  Chiếc 1 

6 Máy khâu  Chiếc 1 

7 Máy giặt khô Chiếc 1 

8 Thiết bị thử nghiệm cháy  Chiếc 1 

9 Máy ghi nhận điều kiện  Chiếc 1 

10 Máy  thử nghiệm độ phai màu  Chiếc 1 

11 Máy thử nghiệm độ sắc, nhọn  Chiếc 1 

12 Máy thử nghiệm độ bền cúc bấm Chiếc 1 

13 Máy thử nghiệm đồ bền kéo  Chiếc 1 

14 Máy thử nghiệm đồ bền xé Chiếc 1 

15 Máy thử nghiệm độ xù lông Chiếc 1 

16 Máy thử nghiệm độ bền nổ của vải dệt kim Chiếc 1 

17 Máy thử nghiệm độ kéo dãn  Chiếc 1 

18 Máy thử nghiệm độ đàn hồi  Chiếc 1 

19 Máy thử nghiệm độ mài mòn và vón cục vải  Chiếc 1 

20 Máy thử nghiệm tính dễ cháy nghiêng 45 độ Chiếc 1 

21 Kính lúp soi sợi vải  Chiếc 1 

22 Hệ thống khí đốt N-Butane  Chiếc 1 

23 Máy thử nghiệm độ ăn mòn  Chiếc 1 

24 Máy thử nghiệm tính bắt cháy  Chiếc 1 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bureau Veritas consumer products services Việt Nam (chi 

nhánh Hà Nội)                                                                                                             16 

25 Thiết bị quang phổ  Chiếc 1 

26 Thiết bị đo độ cứng  Chiếc 1 

27 Thiết bị phân tích quang phổ  Chiếc 1 

28 Nhiệt kế  Chiếc 1 

29 Thiết bị sắc ký lỏng  Chiếc 1 

30 Thiết bị phá mẫu COD  Chiếc 1 

31 Máy li tâm Chiếc 1 

32 Máy lạnh điều kiện  chính xác Chiếc 2 

33 Thiết bị trộn từ tính  Chiếc 2 

34 Thiết bị sắc ký khối Chiếc 2 

35 Lò vi sóng  Chiếc 2 

36 Thiết bị  chưng nước cất  Chiếc 2 

37 Thiết bị trộn Chiếc 3 

38 Thiết bị cô quay  Chiếc 3 

39 Thiết bị đo pH Chiếc 3 

40 Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm  Chiếc 3 

41 Máy đo ngọn lửa  Chiếc 4 

42 Cân điện tử  Chiếc 4 

43 Tủ lạnh  Chiếc 4 

44 Thiết bị gia nhiệt bề mặt  Chiếc 4 

45 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm  Chiếc 5 

46 Máy khử tần số siêu âm  Chiếc 5 

47 Tủ hút  Chiếc 5 

48 Máy sấy Chiếc 18 

49 Máy giặt Chiếc 26 

50 Điều hòa  Bộ 57 

51 Máy vi tính cá nhân Bộ 100 

5.3. Nhu cầu về lao động 

Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở 

TT Nhu cầu lao động Số lượng (người) 

1 Ban giám đốc 2 

2 Kế toán 2 

3 Kinh doanh 12 

4 Nhân sự 3 

5 Hành chính (Nhân viên văn phòng) 60 

5 Nhân viên thử nghiệm 65 

6 Nhân viên kỹ thuật 4 
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TT Nhu cầu lao động Số lượng (người) 

7 Nhân viên chất lượng, an toàn 2 

Tổng cộng 150 

Nguồn: Công ty cung cấp. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI 

QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Sự phù hợp của cơ sở đối với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực: 

- Quyết định số 1259/QĐ-TTG ngày 26/07/2011 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2050; 

+ Phù hợp với tính chất: là thủ đô nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trung 

tâm đầu não chính trị, hành chính của cả nước, đô thị loại đặc biệt; là trung tâm văn hoá, 

giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung 

tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; 

+ Phù hợp với mục tiêu: Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ 

thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn 

hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri 

thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết 

vùng,quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn 

hiến - Văn minh - Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh 

cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí 

chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số 0304046704-001 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 

05/03/2015, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17/01/2019. 

+ Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 13/GXN-UBND ngày 

08 tháng 03 năm 2019 của “Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services 

Việt Nam chi nhánh Hà Nội” tại toà nhà văn phòng tại khu dịch vụ sân bay Gia Lâm tổ 

1, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. 

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 494/GP-UBND của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hà Nội được cấp ngày 15 tháng 11 năm 2019 cho Công ty TNHH Bureau Veritas 

Consumer Products Services Việt Nam chi nhánh Hà Nội. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

- Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải 

Hệ thống thoát nước của cơ sở là hệ thống được xây kín bằng các hố ga đúc sẵn, 

có nắp đậy nên việc ảnh hưởng đến mỹ quan và cảnh quan khu vực là không xảy ra. Mặt 

khác, nước thải của cơ sở sau khi được xử lý sơ bộ được thoát vào hệ thống thoát nước 
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chung. 

Nước thải của cơ sở khi xả nước thải vào hệ thống dẫn vào hệ thống xử lý nước 

thải của khu vực sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy của nguồn nước tiếp nhận, cụ 

thể như sau: 

+ Tăng lưu lượng và tốc độ dòng chảy cống tiếp nhận nước thải; 

+ Tăng khả năng bồi lắng trong cống thoát nước do phân hủy chất hữu cơ tạo 

thành bùn hoạt tính; 

Tuy nhiên, với lượng nước thải lớn nhất là  38m3/ng.đ nên nước thải sau khi thải 

ra nguồn tiếp nhận sẽ ít làm thay đổi dòng chảy cũng như khả năng thoát nước chung 

của khu vực này. 

- Khả năng tiêu thoát: Do ở đây địa hình cao và được tính toán thiết kế nên không 

xảy ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa. Do đó không có hiện tượng nước thải gây tắc 

ứ trên đường, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Khả năng ngập úng, tắc nghẽn, ô nhiễm, ô nhiễm:  Tất cả các nguồn thải đổ ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực đều đã được xử lý đạt chuẩn, các đường ống thoát 

nước thải, nước mưa đều được kiểm tra thường xuyên đảm bảo không gây tình trạng tắc 

nghẽn, ô nhiễm 

→ Cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng tiếp nhận nước thải của khu vực cơ sở. 

 Khu vực xung quanh cơ sở chủ yếu là các công ty trong khu đô thị, các công trình 

cơ sở đã được xây dựng kiên cố, công tác vệ sinh môi trường hàng ngày cho khu dân cư 

được công ty môi trường khu vực đảm nhiệm và duy trì hoạt động đông đều, rác thải 

sinh hoạt được thu gom theo giờ hàng ngày bơi nhân viên vệ sinh và mang đi xử lý theo 

đúng quy định tại bãi đổ chất thải. Không có tình trạng đổ rác ra đường, khu xung quanh 

vì đây là nơi dân cư đông đúc, hoạt động môi trường được đánh giá thường xuyên, có 

tổ tự quản trong phường giám sát, người dân ý thức bảo vệ môi trường.  
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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: 

Công ty thuê nhà toà nhà của công ty Cổ phần phát triển thương mại dịch vụ Thăng 

Long đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa, bao gồm:  

+ Hệ thống thoát nước mưa trên mái công trình: Hệ thống thoát nước mưa trên mái 

công trình: Nước mưa theo các ống dẫn PVC D110 từ trên mái các công trình chảy 

xuống hệ thống rãnh thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC có đường kính D110.   

+ Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực toà 

nhà được thu gom vào hệ thống hố ga, rãnh thoát bằng bê tông đặt ngầm dưới đất, chạy 

xung quanh khu vực toà nhà. Hệ thống rãnh thoát có kết cấu BTCT, kích thước D400, 

độ dốc i = 0,2%, toàn bộ hệ thống có tấm đan đậy kín. Tại những chỗ ngoặt bố trí song 

chắn rác và các hố ga có kích thước 80 cm × 80 cm × 100 cm để lắng cặn. Công ty có 

tổng cộng 08 hố ga.  

Toà nhà có 01 điểm xả nước mưa ra mương thoát chung của khu vực. Tọa độ 

của các điểm xả thải như sau:  

Điểm xả 2: X(m) = 230322; Y(m) = 058994 

Ngoài ra, công ty Cổ phần phát triển thương mại dịch vụ Thăng Long định kỳ kiểm 

tra, nạo vét cặn lắng ở các hố ga, khơi thông cống thoát nước mưa (tần suất 6 tháng/lần), 

không để chất thải xâm nhập vào đường ống thoát nước gây tắc nghẽn. 

 Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa: 

-  

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

  

Mương thoát  nước 

chung  

Nước mưa 

trên mái 

Nước mưa 

trên sân, đường 

Rãnh thoát, cống thoát  

nước mưa 
Hố ga 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Cơ sở có 2 nguồn phát sinh nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải 

sản xuất. 

- Tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở như sau: 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt là 12 m3/ngày đêm. 

+ Cơ sở hoạt động với số lượng CBCNV là khoảng 150 người. Định mức sử dụng 

nước là khoảng 80 lít/người/ngày (không nấu ăn) (Căn cứ theo Thông tư số 01/2021/TT-

BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021, Thông tư ban hành QCVN 01:2021 quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng) cho hoạt động sinh hoạt, như vậy lưu lượng 

nước sử dụng cho sinh hoạt của cơ sở là:  

Qsh = 150 người x 80 lít/người/ngày đêm = 12000 lít/ngày đêm = 12 m3/ngày đêm. 

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải thì Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV cơ sở 

bằng 100 % lượng nước cấp tương đương 12 m3/ngày đêm. 

- Nước thải sinh hoạt của cơ sở phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của người 

lao động (Cơ sở không tổ chức nấu ăn); được thu gom bằng đường ống PVC D110 dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải do công ty Bureau xây dựng.  

+ Nước sạch cho hoạt động thử nghiệm: Vệ sinh rửa dụng cụ thí nghiệm, máy 

móc, nước giặt sản phẩm thử nghiệm, nước thải của máy nước cất 1 lần, nước thải của 

máy nước cất 2 lần…khoảng 6 m3/ngày.đêm. 

+ Nước sạch trong quá trình giặt: trung bình 1 ngày giặt 2 lần tương đương 

20m3/ngày đêm.   

Như vậy, tổng lượng nước thải sản xuất của cơ sở  tối đa là 38 m3/ngày đêm.  
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Hình 4. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở 

Nước thải được phát sinh từ quá trình sinh hoạt được thu gom vào theo đường ống 

PVC dẫn vào Bể Aeroten → bể lắng sau đó được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải chung 

của hệ thống. 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình thử nghiệm được dẫn vào hệ thống xử lý 

nước thải bể điều hoá → Bể trung hoà → bể keo tụ → bể tạo bông → bể lắng → bể khử 

trùng sau đó được vẫn tới bể cuối chung nước thải của cơ sở. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, loại B. 

Xác định điểm đấu nối xả nước thải của công ty: 

Điểm xả 1: X(m) = 210322; Y(m) = 058994. 

1.3. Xử lý nước thải 

  

Nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thoát nước chung của khu vực 

Bể Aeroten  

Hệ thống thoát nước chung của toà 

nhà 

Nước thải sản xuất 

Hệ thống xử lý 

Nước thải sau xử lý  

Bể lắng  
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Hình 5. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh dây truyền công nghệ: 

Quy trình dòng thải trong công nghệ đã lựa chọn qua các hạng mực sau: 

Dòng nước thải từ máy giặt và nước thải từ phòng thí nghiệm: được thu gom về bể 

điều hoà điều hoà lưu lượng trước khi xử lý hoá lý. Trong bể còn sử dụng hệ thống tách 

rác (song chắn rắn) để loại bỏ rác thô trước khi vào hệ thống. 

Dòng nước thải từ căn tin được dẫn đến bể Aeronten để xử lý sinh học trước khi 

thải ra ngoài môi trường.  

Bể điều hoà là nơi chứa nước thải có tác dụng đảm bảo điều hoà lưu lượng, ổn định 

nồng độ và thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi sang bể xử lý sinh 

học. Trong bể điều hoà lắp đặt hệ thống phân phối khí dưới đáy bể để đảo trộn các dòng 

nước thải với nhau, tránh xảy ra hiện tượng lắng cặn, tách mùi hôi cho các bể xử lý phía 

sau. 

Bể tạo bông 

Bể keo tụ 

Máy thổi 

khí 

Nước thải phòng giăt 

nước thải PTN 

Bể trung hoà 

Bể điều hoà 

Nước thải căn tin 

Bể Aeroten 

Bể lắng 2 

Bể chứa bùn 

Bể lắng 1 

Bể khử trùng 

Cột lọc áp lực 

Nước thải sau xử lý 
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Nước thải từ bể điều hoà được bơm sang cụm bể xử lý hoá lý, tại đây hoá chất điều 

chỉnh được châm tự động theo sự điều khiển của thiết bị kiểm soát pH tự động, nước 

thải được trung hoà về môi trường pH trung tính tại bể trung hoà sau đó nước thải tự 

chảy sang bể keo tụ và trợ keo tụ được châm tự động vào bể nhằm keo tụ các chất lơ 

lửng và cặn trong nước thải. Trong quá trình này ba bể được khuấy trộn hoá chất bằng 

máy thổi khí nhờ vào dàn ống khoan lỗ bên dưới đấy bể, tăng hiệu suất xử lý cho hệ 

thống. 

Nước thải sau đó chảy qua bể lắng 1, bể hoạt động theo nguyên lý trong lực bùn 

được lắng xuống đáy bể qua hệ thống ống lắng trung tâm. Phần nước trong sau lắng bên 

trên được thu bằng máng thu nước và tự chảy sang bể khử trùng. Cặn lắng dưới đáy bể 

được bơm sang bể chứa bùn. 

Tại bể sinh học hiếu khí ( bể Aeronten) sử dụng bùn hoạt tính tuần hoàn và một số 

vi sinh vật hiếu khí đặc hiệu sử dụng oxy hoà tan cho quá trình phân huỷ và chuyển hoá 

chất hữu cơ trong nước thải thành sinh khối, CO2 và nước. Dưới đáy bể này có lắp hệ 

thống phân phối khí dạng bọt mịn nhằm mục đích cung cấp oxy cho quá trình phát triển 

của vi sinh vật qua đó làm tăng hiệu quả xử lý các chất hữu cơ hoà tan có trong nước 

thải. Đồng thời hệ thống sục khí đáy bể còn có chức năng là khuấy trộn đều nước thải 

với lượng bùn hoạt tính tuần hoàn về, ngoài ra còn nhằm tăng cường khả năng tiếp xúc 

giữa vi sinh vật với nước thải và nâng cao khả năng khuếch tán oxy. 

Quá trình xảy ra theo phản ứng sau: 

Chất hữu cơ + O2 + VSVHK → CO2 + H2O + tế bào mới 

Các vi sinh vật hiện diện trong nước thải tổn tại ở dạng lơ lửng do tác động của 

bọt khí. Từ đó chúng sẽ tiếp nhận oxy và chuyển hoá các chất lơ lửng và hoà tan thành 

thức ăn.  

Nước thải tiếp tục chảy qua bể lắng 2. Theo nguyên lý trọng lực bùn được lắng 

xuống đáy bể qua hệ thống ống lắng trung tâm. Phần nước trong sau lắng bên trên được 

thu bằng máng thu nước và tự chảy sang bể khử trùng. Bùn dưới đấy bể được bơm tuần 

hoàn sang bể Aeroten để duy trì lượng bùn hoạt tính trong bể cũng như tăng khả năng 

xử lý. Khi lượng bùn dư sẽ được bơm sang bể chứa bùn. 

Bể khử trùng: tại đây hoá chất chlorine được châm định lượng tự động nhằm tiêu 

diệt các vi sinh vật gây bệnh. Nước thải sau đó tự chảy ra ngoài theo đường thoát nước. 

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận. 

Bể chứa bùn: nhằm xử lý bùn dư từ bể xử lý sinh học, khi lượng bùn lắng đọng 

dưới đấy bể và đầy sẽ định kỳ được hút đi bởi xe hút bùn. Phần nước bên trên tự chảy 

về bể trung hoà để tái xử lý. 

+ Thông số kỹ thuật của HTXL: 

TT Hạng mục Thể tích (m3) Kết cấu 

1.  Bể trung hoà 1x1x2,1 Bê tông cốt thép 
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2.  Bể keo tụ 1x1x2,1 Bê tông cốt thép 

3.  Bể tạo bông  1x1x2,1 Bê tông cốt thép 

4.  Bể lắng 1A 2,1x2,5x2,1 Bê tông cốt thép 

5.  Bể lắng 1B 2,1x2,5x2,1 Bê tông cốt thép 

6.  Aeroten 1,3x1,1x2,1 Bê tông cốt thép 

7.  Bể lắng 2 0,9x1,1x2,1 Bê tông cốt thép 

8.  Bể khử trùng 2,4x1,2x2,1 Bê tông cốt thép 

9.  Bể chứa bùn 3,4x1,1x2,1 Bê tông cốt thép 

+ Danh mục máy móc thiết bị của HTXL: 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1  

Giỏ chắn rắn 

Kích thước lỗ 4 – 10mm 

Vật liệu:inox 304 

Bộ 01 Việt Nam 

2  

Giỏ chắn rác 2 

Kích thước lỗ 4 – 10mm 

Vật liệu:inox 304 

Bộ 01 Việt Nam 

3  

Bơm nước thải chìm bể điều hoà 

Lưu lượng: 9m3/h 

Cột áp: 6m 

Công suất: 1/2HP 

Điện áp: 380V/50Hz 

Cái 02 Đài loan 

4  

Bơm bùn chìm bẻ lắng 

Lưu lượng: 9m3/h 

Cột áp: 6m 

Công suất: 1/2HP 

Điện áp: 380V/50Hz 

Cái 03 Đài loan 

5  

Bơm định lượng hoá chất 

Lưu lượng: 30l/h 

Cột áp: 1,7kg/cm2 

Công suất: 45W 

Điện áp: 220V/50Hz 

Cái 03 USA 

6  

Thiết bị kiểm soát pH tự động 

Màn hình hiện thị  

Sensor 

Bộ 01 Hàn quốc 
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TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

7  

Bồn đựng hoá chất 

Thể tích 500 lít 

Vật liệu: nhựa 

Bộ 03 Việt Nam 

8  

Thiết bị khuấy trộn bồn hoá chất 

Cánh khuấy inox 304/Khung đỡ 

Motor giảm tốc 

Công suất: ½ HP 

Điện áp: 380V/50Hz 

Cái 03 Đài Loan 

9  

Máy thổi khí 

Lưu lượng: 0,98 m3/phút 

Cột áp: 3m 

Điện áp: 380V/50Hz 

Cái 02 Đài Loan 

10  

Đĩa phân phối khí tinh 

D270mm 

Vật liệu: EDPM 

Cái 02 Đài Loan 

11  

Ống lắng trung tâm, máng thu nước 

bể lắng 1 

Khung đỡ phụ kiện 

Vật liệu: inox 304 

Bộ 02 Đài Loan 

12  

Ống lắng trung tâm, máng thu nước 

bể lắng 2 

Khung dỡ phụ kiện 

Vật liệu: inox 304 

Bộ 01 Việt Nam 

13  

Bơm nước thải chìm bể khử trùng 

Lưu lượng: 21 m3/h 

Cột áp: 10m 

Công suất: 2HP 

Điện áp: 380V/50Hz 

Cái 02 Đài Loan 

14  

Cột lọc áp lực 

Kích thước: DxH=600x1850mm 

Vật liệu: Composite  

Van lọc 

Vật liệu lọc: sỏi, cát, than 

Bộ 01 Trung quốc 

15  Ống khử trùng công nghệ Bộ 01 Việt Nam 
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TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

16  

Đồng hồ đo lưu lượng 

Size DN50 loại chuyên dụng 

Phụ kiện đi kèm 

Bộ 01 Malaysia 

17  

Tủ điện điều khiển 

Bao gồm: 

Vỏ tủ điện 

Linh kiện: CB tổng, contractor, rơle 

Linh kiện: Đèn báo, công tắc, nút 

khẩn cấp, đomino,… 

Cáp điều khiển 

Cáp động lực 

Bộ 01 Việt Nam 

18  

Đường ống công nghệ, phụ kiện lắp 

đặt trọn gói trong hệ thống và từ nhà 

điều hành ra hệ thống 

Bộ 01 Việt Nam  

19  
Đường dây dẫn điện, ống bảo vệ từ 

nhà điều hành ra hệ thống xử lý 
Bộ 01 Việt Nam 

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

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông 

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào cơ sở hàng ngày phát sinh ra bụi 

và các khí độc như CO, SO2, NO2,… Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường cho 

khu vực, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:    

- Phối hợp với Công ty CP phát triển thương mại dịch vụ Thăng Long tưới nước 

làm ẩm đường giao thông, nhất là vào những ngày khô hanh. Thường xuyên vệ sinh 

đường giao thông trong khu vực cơ sở. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL sản xuất, sản phẩm hợp lý. 

- Tất cả các xe tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn 

của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường. 

2.2. Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất 

2.2.1. Biện pháp thông thoáng phòng thử nghiệm 

+ Áp dụng biện pháp thông thoáng phòng bằng biện pháp tự nhiên. 

+ Bố trí thêm các quạt điều hòa cho nhân viên. 

+ Bố trí cung cấp nước uống thường xuyên.  

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông gió tự nhiên: 
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Thông gió tự nhiên là hiện tượng trao đổi không khí bên trong nhà xưởng và ngoài 

do chênh lệch mật độ không khí. Thông gió tự nhiên được thực hiện nhờ gió, nhiệt hoặc 

tổng hợp cả hai.  

Khi nhiệt độ trong nhà lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có sự chênh lệch 

áp suất và do đó có sự trao đổi không khí bên ngoài với bên trong. Các phần tử không 

khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên bốc lên cao, tạo ra vùng chân 

không phía dưới phòng và không khí bên ngoài sẽ tràn vào thế chỗ. Ở phía trên các phần 

tử không khí bị dồn ép và có áp suất lớn hơn không khí bên ngoài và thoát ra ngoài theo 

các cửa gió phía trên. Như vậy ở một độ cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng 

áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là vùng trung hoà. 

 Khi luồng gió đi qua sẽ tạo ra độ chênh cột áp ở 2 phía của nhà xưởng: ở phía đối 

diện trực tiếp với luồng gió, tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, 

có tác dụng đẩy không khí vào nhà. Ngược lại, ở phía bên kia của toà nhà có dòng không 

khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có tác dụng hút không 

khí ra khỏi toà nhà. 

2.2.2. Biện pháp xử lý mùi 

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống xử lý mùi, hơi hoá chất được thể hiện trên: 

 

  

Hình 6. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống xử lý mùi, hơi hoá chất  

+ Thuyết minh quy trình xử lý:  

 - Trước khi bắt đầu quá trình thử nghiệm, nhân viên thử nghiệm sẽ bật quạt hút 

tại các khu vực làm thí nghiệm, quạt hút được bật liên tục trong quá trình thí nghiệm 

của nhân viên quạt hút dẫn hơi khí ra ngoài môi trường  và được tắt sau khi thực hiện 

xong hết các thử nghiệm. 

2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

2.3.1. Chất thải rắn thông thường 

CTR phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV trong Cơ sở bao gồm các loại 

văn phòng phẩm qua sử dụng, vỏ bánh kẹo, vỏ hộp sữa, thức ăn thừa của cán bộ công 

nhân... Ước tính, lượng CTR sinh hoạt bình quân là 1 kg/người/ngày (theo QCVN 

01:2021/BXD). Như vậy, tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành 

là:  

mrác thải = 150 (người) × 1,0 (kg/người/ngày) = 150 (kg/ngày) 

Công ty thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý như sau: 

- Có các thùng chứa rác thải tại các khu vực văn phòng, khu vực nhà ăn…các thùng 

có kích thước từ 30-50 lít/thùng. 

Mùi, hơi  Ống phóng không Môi trường Quạt hút 
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- Bố trí 01 công nhân vệ sinh để thực hiện công việc thu gom và dọn vệ sinh cuối 

mỗi ca làm việc. 

- CTR sinh hoạt sẽ được thu gom hàng ngày bởi đơn vị thu gom rác thải. 

b. Chất thải công nghiệp 

CTR phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở bao gồm: các chai chứa vật, vật 

liệu chứa mẫu, mẫu thử nghiệm, dụng cụ thiết bị thử nghiệm hỏng... Theo ước tính của 

Công ty, lượng CTR sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất như sau:  

Bảng 5. Lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh 

TT Loại chất thải Đơn vị Số lượng 

1.  
Mẫu thử nghiệm không có thành phần 

nguy hại 
Kg/năm 60 

2.  Bao bì cứng, giấy in hỏng.. Kg/năm 120 

3.  Chai mẫu Kg/năm 50 

4.  Dụng cụ, thiết bị hỏng Kg/năm 100 

Tổng cộng Kg/năm 330 

Nguồn: Công ty. 

Công ty thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý như sau: 

- Lưu trữ chất thải thông thường tại các thùng chứa và thuê đơn vị đến thu gom; 

- Chất thải công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất Công đã ký hợp đồng 

với công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11 theo hợp đồng 

số 637/2021/HĐCN/Urenco 11 ký ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

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

CTNH phát sinh chủ yếu là do hoạt động thử nghiệm như hoá chất hết hạn, hoá chất 

hỏng, chất thải hoá chất, mực in thải, ắc quy hỏng, bóng đèn huỳnh quang thải…  

Căn cứ biên bản nghiệm thu số 01/07/2022/HDXLSQT giữa công ty và công ty 

Cổ phần vật tư thiết bị môi trường 13 – Urenco 13 và ước tính chất thải có thể phát sinh 

trong quá trình sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 6. Lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên CTNH Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lâu, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

18 02 01 30 

2  
Mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
08 02 01 02 

3  Hộp mực in thải 08 02 04 07 
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4  

Hoá chất và hỗn hợp hoá chất 

phòng thí nghiệm thải có các 

thành phần nguy hại 

19 05 02 2.100 

5  

Bao bì cứng thải bằng các vật 

liệu khác (chai lọ đựng hoá 

chất thí nghiệm, dụng cụ thuỷ 

tinh hoạt tính thải) 

18 01 04 500 

6  
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 
16 01 06 10 

7  Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 06 

8  

Các loại chất thải khác có các 

thành phần nguy hại vô cơ và 

hữu cơ 

19 12 03 50 

9  
Chất thải lây nhiễm (bao gồm 

cả chất thải sắc nhọn) 
13 01 01 120 

Tổng  2.825 

Nguồn: Công ty. 

Công ty thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý như sau: 

- Bố trí khu vực chứa CTNH (diện tích 10m2) tại cuối toà nhà. 

- Phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh, trang bị 06 thùng chứa có nắp đậy 

(loại 60-80 lít) và có ghi chú rõ ràng đặt tại khu vực chứa CTNH như chất hấp thụ, hộp 

mực in thải, hoá chất và hỗn hợp chất thải, bóng đèn huỳnh quanh… 

- Công nhân thu gom CTR sản xuất có trách nhiệm thu gom cả CTNH từ các khu 

vực phát sinh vào khu vực chứa CTNH.  

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển theo quy định là 

công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11 theo hợp đồng số 

637/2021/HĐCN/Urenco 11 ký ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thu gom khi phát sinh 

nhiều chất thải. 

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

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung, Công ty thực hiện các biện pháp 

như sau:  

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

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. 

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

sản xuất. 

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

việc cho người lao động. 

- Toà nhà thuê được xây dựng cao, rộng, thiết bị được đặt với khoảng cách hợp lý 

tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn. 
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2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở 

a. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải như sau: 

* Biện pháp phòng chống: 

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế. 

- Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống trạm xử lý nước thải. 

- Tuân thủ đúng các yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng như bơm, máy thổi khí... 

* Biện pháp ứng phó: 

- Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Công ty sẽ tạm ngừng vận hành 

để khắc phục sự cố. 

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): Công ty sẽ trang bị 

thiết bị dự phòng. Khi xảy ra sự cố không thể sử dụng được các thiết bị này thì ngừng 

vận hành hệ thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa. 

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành: 

+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành phải rà soát lại toàn bộ 

các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế. 

+ Khi hệ thống xử lý gặp sự cố thì sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất để tìm nguyên 

nhân khắc phục sự cố sau đó mới tiến hành sản xuất.  

+ Dừng ngay toàn bộ hoạt động sản xuất của cơ sở có phát sinh nước thải. 

+ Tắt bơm nước thải ra môi trường, không cho nước thải ô nhiễm thoát ra môi 

trường, dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

+ Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi các bể chứa 

trong HTXL nước thải đầy).  

+ Nếu không tự khắc phục được cần báo cáo với lãnh đạo Công ty và liên hệ với 

cơ quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục thích hợp. 

+ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ thống 

được vận hành ổn định, hiệu quả. Nếu nước thải vẫn chưa đạt quy chuẩn cho phép cần 

tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn. 

+ Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ báo cáo với cơ quan quản lý là Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Thanh Trì và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

b. Biện pháp phòng chống khi HTXL khí thải gặp sự cố hoặc hoạt động không 

hiệu quả 
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Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố của HTXL bụi sơn Công ty thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải (đường ống thu gom, 

quạt hút, ống thoát khí để tránh hiện tượng rò rỉ). 

- Trang bị thiết bị dự phòng như quạt hút. 

- Khi sự cố xảy ra thì phải dừng hệ thống và báo với đơn vị có chức năng đến xử 

lý.  

- Thông báo cho phụ trách xưởng hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Trong trường hợp không thể khắc phục sự cố ngay lập tức báo cáo lên Ban lãnh 

đạo Công ty để điều chỉnh việc sản xuất tại công đoạn xảy ra sự cố này cho phù hợp 

đồng thời thuê đơn vị xây lắp đến khắc phục sự cố. 

- Tiếng ồn lớn: 

+ Nguyên nhân: Cánh bị cọ sát, hư hỏng vòng bi, cánh mất cân bằng 

+ Cách xử lý: Điều chỉnh cánh, siết chặt bu lông, thay thế dây đai, bôi trơn vòng 

bi, làm sạch bụi bẩn... 

- Lưu lượng quá lớn: 

+ Nguyên nhân: Quạt được chọn lớn hơn yêu cầu, trở lực hệ thống quả nhỏ với áp 

suất quạt. 

+ Cách xử lý: Giảm tốc độ quạt, khép bớt van điều chỉnh lưu lượng; thay đổi giảm 

kích thước đường ống dẫn; kiểm tra cửa vào, bộ lọc, lưới tản nhiệt... 

- Áp suất tĩnh không đúng: 

+ Nguyên nhân: Có nhiều hoặc ít hệ thống ống dẫn đã thay đổi so với dự tính. 

+ Cách khắc phục: thay đổi trợ lực hệ thống; thay đổi kích thước đường ống; làm 

sạch bộ lọc; thay đổi tốc độ quạt... 

c. Đối với biện pháp PCCC 

Với mục đích giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi tới môi trường trên cơ sở phòng 

chống sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất của Cơ sở. Công ty sẽ thực hiện đúng các 

quy định tại của Chính phủ về PCCC. Cụ thể như sau: 

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở. 

b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong 

cơ sở. 

c) Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc 

diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát 
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sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều 

kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

e) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu 

cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, bảo đảm 

về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn 

về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục 

vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 

h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

Ngoài ra Công ty còn áp dụng một số biện pháp sau: 

- Cách ly mọi nguồn phát tia lửa điện tại các khu vực có chứa NVL dễ cháy. 

- Nâng cao trình độ năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm cho toàn bộ CBCNV 

của Cơ sở. 

- Hệ thống đường điện của Cơ sở đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị được 

nối đất. 

- Có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy cho toàn 

bộ CBCNV của Cơ sở. 

- Công ty có bố trí các bảng nội quy tiêu lệnh PCCC, cấm lửa và cấm hút thuốc. 

- Trang bị các bình chữa cháy: Bình bột chữa cháy ABC 4kg (MFZ4), bình bột 

chữa cháy ABC 8kg (MFZ8), bình chữa cháy CO2 3kg (MT3), bình chữa cháy CO2 5kg 

(MT5), bình bột chữa cháy 35 kg (MFZT35) và hệ thống các biển báo cấm lửa, cấm hút 

thuốc, nội quy, tiêu lệnh về PCCC. 

- Thường xuyên huấn luyện cho CBCNV công tác PCCC trước khi vào sản xuất, 

có đội chữa cháy được huấn luyện tốt và luôn ở trạng thái thường trực.  

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các CBCNV của Cơ sở đều phải thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Ngắt ngay cầu dao điện. 

- Báo động qua hệ thống điện thoại.  

- Báo động qua kẻng báo động.  

- Trực tiếp báo cho Công an PCCC thành phố Hà Nội qua số điện thoại 114.  
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- Di tản người và tài sản ra ngoài vùng bị cháy. 

- Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn. 

- Huy động các CBCNV tập trung chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới. 

d. Hệ thống chống sét và tiếp đất 

Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Tất cả các vỏ máy tủ điện và 

các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn cho các 

thiết bị được thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất của hệ 

thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4Ω.  

Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét được sản xuất theo 

công nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc đồng bằng 3 lớp cách 

điện đặc biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét ra khỏi 

công trình và hạn chế tác hại của trường điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử dụng kỹ thuật 

nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở đất thấp và giảm điện thế bước gây nguy hiểm 

cho người và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm bảo < 10 Ω. 

e. An toàn lao động 

- Tất cả công nhân tham gia lao động tại Cơ sở đều được học tập về các quy định 

an toàn và vệ sinh lao động. 

- Các công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị được huấn luyện và thực 

hành thao tác đúng cách, đúng quy trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi 

vận hành. 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết bị, 

máy móc để ngăn ngừa tai nạn. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 

- 100% cán bộ, công nhân trong Công ty được mua bảo hiểm y tế. Thực hiện khám 

sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần/năm. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động: 

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố. 

- Không buộc người lao động tiếp tục làm việc hoặc trở lại nơi làm việc khi các 

nguy hiểm chưa được khắc phục. 

- Thực hiện các biện pháp để cứu người và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn. 
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- Bố trí phòng nằm nghỉ, nằm chờ cho người lao động khi gặp sự cố an toàn lao 

động tại văn phòng và căn tin. 

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố. 

f. Giải pháp an toàn giao thông 

- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe vận tải một cách khoa 

học nhằm tránh hiện tượng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn giao 

thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn giao 

thông. 

g. Biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Để phòng ngừa sự cố dịch bệnh có thể xảy ra, đặc biệt là dịch COVID 19, Công ty 

tiến hành các biện pháp sau: 

- Tuyên truyền cho lao động trong Cơ sở sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn 

vệ sinh môi trường. 

- Tuyên truyền cho CBCNV về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh COVID 19 như sau: 

+ Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng 

dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 

+ Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ 

sở y tế. 

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng 

khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 

+ Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống 

lành mạnh. 

+ Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 

+ Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, người dân hãy tự cách ly tại nhà, 

đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 

+ Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại các ứng dụng khai báo y tế trên và thường 

xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân. 

* Các biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh:  

Khi có dịch bệnh phát sinh, Ban phòng chống dịch sẽ kết hợp với chính quyền và 

các cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời: 

+ Áp dụng các biện pháp cách ly ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu vực 
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dân cư lân cận. 

+ Khoanh vùng dịch bệnh, làm công tác vệ sinh như phun chất khử trùng. 

+ Rà soát người ra vào Công ty trong thời gian có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. 

2.7. Công trình, biên pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Không có 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY 

PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sau hệ thống xử lý. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Tổng lượng nước thải xin cấp phép là 38 m3/ngày đêm. 

1.3. Số lượng dòng nước thải:  

01 dòng: Nước thải sau xử lý của cơ sở 

1.4. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giới hạn của chất ô nhiễm 

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giới hạn của các chất ô nhiễm được trình 

bày trong bảng sau: 

STT 
Các chất ô nhiễm đề 

nghị cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

QCTĐHN 02:2014/ 

BTNMT, cột B 

1.  pH - 5,5-9 

2.  Độ màu PtComg/L 150 

3.  BOD5 (200C) mg/L 50 

4.  TSS mg/L 100 

5.  COD mg/L 150 

6.  NH4+ mg/L 10 

7.  Tổng N mg/L 40 

8.  Tổng P mg/L 6 

9.  Hg mg/L 0,01 

10.  Pb mg/L 0,5 

11.  Cd mg/L 0,1 

12.  As mg/L 0,1 

13.  Coliform 
MPN/ 

100mL 
5.000 

Quy chuẩn so sánh :  

- QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên 

địa bàn thủ đô Hà Nội, cột B; 
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1.5. Vị trí và phương thức xả thải  

+ Vị trí xả thải: Tại vị trí xả thải trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của 

khu vực. 

+ Tọa độ xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 

3°):  X(m) = 210322; Y(m) = 058994; 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải là Nước thải của cơ sở được thu gom và dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của khu vực. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải 

- Không có. 

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

- Không có. 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

CỦA CƠ SỞ 

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

Trong giai đoạn vận hành công ty có tiến hành thực hiện quan trắc định kỳ theo 

đúng quy định của nhà nước. 

Kết quả năm 2021 được thể hiện như sau: 

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 

2021 

QCTĐHN 

02:2014 

/BTNMT 

(Cột B) 

NT 

(29/06) 

NT 

(29/10) 

NT 

(14/12) 

1  pH - 7,1 7,3 7,3 5,5 - 9 

2  BOD5 mg/L 13 10 <3 50 

3  COD mg/L 31 25 KPH 150 

4  TSS mg/L 15 17 <15 100 

5  NH4+_N mg/L 1,3 <0,2 0,253 10 

6  As mg/L <0,001 <0,001 <0,001 0,1 

7  Hg mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,01 

8  Cd mg/L <0,001 <0,001 <0,001 0,1 

9  Pb mg/L <0,002 <0,002 <0,002 0,5 

10  Tổng N mg/L <9 <3 <9 40 

11  Tổng P mg/L 0,84 0,44 0,18 10 

12  Coliform MPN/ 

100mL 
150 240 40 5.000 

Kết quả năm 2022 được thể hiện như sau: 

Bảng 8. kết quả phân tích chất lượng nước thải 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 

2022 

QCTĐHN 

02:2014 

/BTNMT 

(Cột B) 
NT (24/02) NT (16/05) NT (05/08) 

1  pH - 7,92 7,88 6,71 5,5 - 9 

2  BOD5 mg/L 22,6 21,2 6,6 50 

3  COD mg/L 48 52 12 150 

4  TSS mg/L 54 60 30 100 

5  NH4+_N mg/L 1,15 1,83 0,5 10 

6  As mg/L KPH KPH KPH 0,1 

7  Hg mg/L KPH KPH KPH 0,01 

8  Cd mg/L KPH KPH KPH 0,1 

9  Pb mg/L KPH KPH KPH 0,5 

10  Tổng N mg/L 13,9 15,3 1,95 40 
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11  Tổng P mg/L 0,68 0,65 0,3 10 

12  Coliform MPN/ 

100mL 
2.800 2.400 2.100 5.000 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT: Nước thải tại điểm xả cuối cùng sau hệ thống xử lý của công ty; 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột B: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội; 

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 

đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

Kết quả phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCTĐHN 

02:2014/BTNMT cột B. 

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

Không phát sinh khí thải. 

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo 

Để đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý của công ty, Công ty đã phối hợp với 

đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nước thải 

cơ sở.  

Tại thời điểm lấy mẫu, Công ty đang trong quá trình hoạt động.  

Cơ sở đang hoạt động bình thường. 

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và môi trường CEC – 

VIMCERT 230. 

- Thời gian lấy mẫu:  Ngày 11/11/2022. 
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Hình 7. Hình ảnh vị trí lấy mẫu của cơ sở 

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 

phân tích 

QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT 

(Cột B) 
NT1-BR 

1.  pH  - TCVN 6492:2011 7,16 5,5-9 

2.  

Nhu cầu oxy 

sinh hóa 

(BOD5) 

mg/L TCVN 6001-1:2008 24 50 

3.  
Nhu cầu oxy 

hóa học (COD) 
mg/L SMEWW 5220.C:2017 50 150 

4.  
Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS) 
mg/L TCVN 6625:2000 31 100 

5.  
Amoni 

(NH4
+_N) 

mg/L TCVN 6179-1:1996 1,21 10 

6.  Tổng Nitơ (N) mg/L TCVN 6638:2000 6,37 40 

7.  
Tổng Photpho 

(P) mg/L TCVN 6202:2008 0,45 6 

8.  Asen (As) mg/L SMEWW 3114.B:2017 
KPH 

(MDL=0,0002) 
0,1 

9.  Cadimi (Cd) mg/L SMEWW 3113.B:2017 
KPH 

(MDL=0,0001) 
0,1 

10.  Chì (Pb) mg/L SMEWW 3113.B:2017 
KPH 

(MDL=0,0005) 
0,5 

11.  Thủy ngân (Hg) mg/L SMEWW 3112.B:2017 
KPH 

(MDL=0,0002) 
0,01 

12.  Coliform MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221.B:2017 1.100 5.000 

Ghi chú: 
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- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT1: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý; 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quychuần kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên 

địa bàn thủ đô Hà Nội 

Cột B: quy định giá trị c của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ (-): Không có quy định 

 + Phân tích chất lượng nước thải tại điểm cuối hệ thống xử lý cho thấy, tất cả các 

chỉ tiêu phân tích nước thải đất đều đạt giá trị cho phép theo QCTĐHN 

02:2014/BTNMT. Như vậy, nước thải từ quá trình hoạt động của cơ sở không có khả 

năng gây ô nhiễm môi trường nguồn tiếp nhận. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, cơ sở không thuộc đối tượng phải 

vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ, chương trình quan trắc tự 

động, liên tục chất thải 

- Giám sát nước thải: Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 và nghị định 08/2022/NĐ-CP, hoạt động sản xuất của Công ty 

không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ 

do không có lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi trường. 

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở 

 - Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

- Không có. 
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong giai đoạn cơ sở hoạt động chưa từng có hành vi vi phạm các thủ tục hành 

chính, công tác bảo vệ môi trường được cơ sở thực hiện đầy đủ theo Luật và nghị định 

hiện hành. 

Để hạn chế tối đa các sự cố về môi trường trong quá trình hoạt động, cơ sở vẫn 

thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường như sau: 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đấu nối nước thải vào hệ thống thoát 

nước chung của khu vực; 

- Định kỳ kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải xung quanh cơ sở; 

- Định kỳ chuyển giao các loại chất thải phát sinh cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

Công ty khi hoạt động. Chủ cơ sở cam kết: 

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm chúng 

tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo 

đúng báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã được phê duyệt và theo quy định 

của pháp luật, cụ thể như sau:  

+ Thực hiện thông thoáng toà nhà như mở cửa sổ, cửa thoáng, bố trí điều hoà, quạt 

gió nhằm thông thoáng tốt hơn. 

+ Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý hơi, mùi của phòng thí nghiệm. 

+ Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và xử lý theo quy định. 

+ Thu gom, lưu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Đảm bảo hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Cơ sở. 

 * Cam kết trong quá trình hoạt động, cơ sở đảm bảo đạt các tiêu chuẩn Việt Nam 

về môi trường bao gồm: 

- Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của cơ sở khi thải ra môi 

trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

- Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của cơ sở sẽ đạt các tiêu 

chuẩn cho phép bao gồm: 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Nước thải: Nước thải sau khi xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép theo QCVN 

02/2014/QCTĐHN, cột B trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 
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Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 


