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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 

- Địa chỉ văn phòng: thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: ông Nguyễn Văn Đô 

- Điện thoại: 02433877498 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên số 0500432914 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 12 năm 2002, 

đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14 tháng 03 năm 2022 

2. Tên cơ sở: Công ty may xuất khẩu DHA 

- Địa điểm cơ sở: thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội. 

- Nhà máy của công ty được xây dựng tư năm 2002, cơ sở đã được đăng ký 

phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, được UBND tỉnh Hà Tây, 

sở Khoa học công nghệ và môi trường ngày 11 tháng 7 năm 2003. (phiếu xác nhận 

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được đính kèm theo phụ lục của báo cáo) 

- Quy mô của cơ sở: Công ty TNHH may xuất khẩu DHA có diện tích 7.997 

m2 đất tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội được thuê theo hợp 

đồng thuê đất số 16HĐ/TĐ ký ngày 26/12/2002 với phòng Địa chính huyện Thanh 

Oai, mục đích xây dựng nhà máy may xuất khẩu, nơi sản xuất của nhà máy cách 

khu dân cư gần nhất là 50m.  

- Vốn đầu tư của cơ sở: 5.500.000.000 đồng (năm tỷ năm trăm triệu đồng), 

theo luật đầu tư công dự án thuộc nhóm C. 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Định hướng của công ty là sản xuất đa dạng hóa sản phẩm như áo T-shirt, áo 

Polo, áo hoody, quần legging, quần đùi, váy, quần âu,… các sản phẩm phải đạt chất 

lượng cao và được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001. Sản phẩm của Công ty chủ 
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yếu là hàng sản xuất do khách hàng đặt trực tiếp như Bella, J&Y, The Steve Joan, 

Puma, Samil,... Hàng gia công trực tiếp sang các thị trường xuất khẩu là EU, Bắc 

Mỹ, Đông Âu và Hàn Quốc. Tổng cộng nhà máy có 08 dây chuyền sản xuất với sản 

lượng đạt 250.000 đến 300.000 sản phẩm/ tháng 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Nhà sản xuất chính gồm có 08 dây chuyền may, một bộ phận cắt và một bộ 

phận hoàn thiện bao gói sản phẩm đóng hòm. Mỗi dây chuyền may bố trí từ 34 đến 

36 máy có kim tùy theo chủng loại sản phẩm và 45 lao động. Số lượng lao động 

được bố trí ở mức trung bình để tổ trưởng dễ quản lý và điều hành sản xuất có hiệu 

quả. Quy trình sản xuất của công ty được tiến hành như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình I. Quy trình công nghệ sản xuất của công ty 

* Máy móc, thiết bị 

Mục tiêu của Công ty là sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao để phục vụ 

Nguyên liệu 

Kho công ty 

Kiểm tra nguyên liệu 

Cắt 

may 

Kiểm tra sản phẩm 

Hoàn thiện 

Đóng gói 

Kiểm tra sản phẩm 

Kho thành phẩm 
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nhu cầu xuất khẩu, vì thế thiết bị sản xuất phải tiên tiến hiện đại và nhiều chủng 

loại chuyên dùng 

Những thiết bị phụ trợ khác không đòi hỏi công nghệ cao: bàn ghế, băng 

truyền, giá treo, xe đẩy…mua của các công ty may trong nước. 

Danh mục các loại thiết bị dùng để sản xuất từng chủng loại sản phẩm như 

bảng sau: 

Bảng 2. Bảng các thiết bị phục vụ sản xuất 

STT TÊN MÁY 
NHÃN 

HIỆU 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 

Máy bằng 1 kim (điện tử) Prother 71 

Single needle Máy bằng 1 kim (máy điện tử) Jack 2 

Máy bằng 1 kim (máy điện tử) Juki 28 

2 Máy 2 kim 
Prother 9 

Double needle 
Jack 2 

3 Máy 2 kim chỉ tết   4   

4 Máy vắt sổ 

Kansai 12 Over lock 

king tex 32   

Siruba 60   

4 Máy vắt gấu   6 squeezing bear 

5 Máy 4 kim 6 chỉ   8 Flatlock   

6 Máy trần bằng (máy cơ) Kansai 17 ceiling machine 

7 Máy trần cạp   4 ceiling scraper 

8 
Máy trần bằng (máy điện tử) Siruba 57 

Blanched electronic 

machines 

9 Máy cắt tay   6 Vertical blade cutter 

10 Máy cắt vòng   2 Die cutter 

11 Máy cắt đầu bàn   2 Egde table cutting 

12 
Máy cắt viền   4 

contour cutting 

machine 

13 Bàn là hơi   28 Steam Iron 

14 Bàn hút   28 Vacuum 

15 Quạt thông gió   13 Ventilators 

16 Máy thùa khuyết Prother 6 Sicallop 

17 Máy ép mex   2 Fusing machine 

18 Máy đính cúc 
Prothe 2 Button attacher 

Juky 1   
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19 Máy dập cúc   9 Snap attacher 

20 Máy dò kim Hasima 1 Needle detector 

21 Máy cắt mác   1 Cutting marks 

22 Máy ép mác   6 Heat transfer marks 

23 Máy ép nhiệt   8 

Heat transfer 

machine 

24 Máy bọ Prother 12 Bartack 

25 Máy thùa đầu tròn Prother 1 

Key hole button 

hole 

26 Máy kiểm vải   1 

Checking & relax 

fabric machine 

27 Máy tời vải   2 winch fabric 

28 Máy in sơ đồ    1 schematic printer 

29 Máy trải vải tự động   1 

Automatic cloth 

spreading machine 

30 máy xén  Jack 5 slitting machine 

31 Máy thổi bụi chỉ   1 Dust blower 

32 Máy hút ẩm   1 Dehumidifiers 

   Tổng   456   

 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Các sản phẩm chủ yếu của cơ sở 

Bảng 1. Các loại sản phẩm chủ yếu của cơ sở 

T-shirt, áo Polo, áo hoody, quần legging, quần đùi, váy, quần âu,… 

STT Mặt hàng Số dây chuyền Số LĐ may trực tiếp Sản lượng/năm 

1 Áo T-shirt, 

áo polo, áo 

hoody 

 

 

 

8 

 

 

 

 

320 

 

 

250.000 

Đến 

300.000 

Sản phẩm/tháng 

2 Quần Âu, 

quần đùi, 

váy 

3 Các sản 

phẩm may 

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

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:  

4.1. Các nguyên vật liệu của cơ sở: 

Số lượng nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất trong năm của công ty thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 2. Bảng nhu cầu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất 

TT 
Chủng loại  

vật tư 
ĐVT Số lượng Dự kiến nguồn cung 

I Nguyên liệu chính    

1 Vải chính M 1,288,323 Nhập khẩu 

2 Vải lót M 644,160 Nhập khẩu 

3 Vải dựng M 214,720 Nhập khẩu 

II Phụ liệu    

1 Chỉ may Cuộn 214,720 Nhập khẩu 

2 Khoá Chiếc 1,073,600 Nhập khẩu 

3 Khuy, cúc Chiếc 3,220,800 Nhập khẩu 

4 Nhãn mác Chiếc 4,294,400 Nhập khẩu 

III Vật tư đóng gói    

1 Túi PE Chiếc  Việt Nam 

2 Thùng Carton Chiếc  Việt Nam 

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước sử dụng tại cơ sở 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Hiện tại công nghệ sản xuất của công ty đã khá hoàn thiện và hoạt động ổn 

định. Máy móc sử dụng trong 08 dây chuyền công nghệ này hoàn toàn bằng điện 

năng. Lượng điện tiêu thụ 1 giờ làm việc của công ty là: 300 kw/h bao gồm: 

+ Tổng công xuất điện bao gồm thiết bị công nghệ và phụ trợ : 250 kw/h 

+ Điện chiếu sáng : 50 kw/h 

Lượng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày của công ty là: 

300 kw/h   x   8h/ngày  =  2400 kw/ngày 

Điện năng tiêu thụ hàng năm:  732.000 kw/năm 

Nguồn cung cấp điện: Hiện tại công ty đang sử dụng điện lưới khu vực. 

Công ty đã tiến hành xây dựng một trạm biến áp, trang bị một máy biến áp 
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dung lượng 350 KVA được đấu nối với cáp điện áp cao thế phục vụ hoạt động sản 

xuất, chiếu sáng của công ty. Đảm bảo sự hoạt động của công ty không ảnh hưởng 

đến chất lượng điện khu vực. 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của công ty 

TT Nội dung Định mức/ngày Số lượng Ghi chú 

 Điện: 

- Tổng công suất thiết bị 

công nghệ và phụ trợ 

- Điện chiếu sáng 

2400 kw/ngày 

 

2000 kw/ngày 

400 kw/ngày 

732.000 

kw/năm 

 

 

 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của Công ty hiện nay khoảng 16,4 m3/ ngày đêm 

Trong đó:  

- Nước cho hoạt động sản xuất 

Quá trình sản xuất hàng may mặc của công ty không tiến hành các công đoạn 

giặt, tẩy... nên không sử dụng nước với khối lượng lớn. Lượng nước sử dụng trong 

quá trình sản xuất chủ yếu phục vụ hoạt động của nồi hơi phục vụ cho công đoạn là 

quần áo. Với lưu lượng sử dụng khoảng 1 m3/ngày. 

Nước phục vụ cho quạt hơi nước làm mát nhà xưởng cho công công nhân 

vào mùa nóng khoảng 1 m3/ngày đêm. 

- Nước cho mục đích sinh hoạt  

Hiện tại công ty có khoảng 320 cán bộ công nhân làm việc thường xuyên 

trung bình mỗi người sử dụng khoảng 45 lít/ngày. Với 320 cán bộ công nhân viên 

làm việc trong công ty như hiện nay thì lượng nước sinh hoạt cần phải cung cấp 

trong 1 ngày khoảng: 14,4 m3/ngày đêm. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường  

Công ty TNHH may xuất khẩu DHA tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội.  Thanh Oai là huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội, mảnh đất 

địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống anh hùng cách mạng, với 

nhiều các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc. Với những tiềm năng, thế 

mạnh của huyện giáp với nội thành, là huyện có số lượng di tích lớn của Thành 

phố: 266 di tích lịch sử văn hóa (69 di tích cấp quốc gia, 72 di tích cấp Thành phố, 

08 di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu, trên 100  di tích chưa xếp hạng), 51 làng 

nghề truyền thống tiêu biểu, 46 nhà khoa bảng được ghi danh ở Văn miếu Quốc tử 

giám; các khu sinh thái như: Khu đầm Thượng Thanh (Thanh Cao – Cao Viên), 

vùng cây ăn trái của 07 xã ven đáy…; nhiều ẩm thực đặc sắc Thanh Oai. Trong 

những năm qua, đặc biệt những năm gần đây cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, hướng 

dẫn của Thành phố, các sở ban, ngành Thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện đã hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt 

nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện và 

đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống, từng bước đưa du lịch Thanh Oai trở thành ngành kinh tế quan 

trọng của huyện nhà. 

Thực hiện chương trình số 03-CTr/HU ngày 24/3/2021 của Huyện ủy Thanh 

Oai về phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng phát triển công nghiệp – 

thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 

2021 – 2025. Với mục tiêu xác định nhiệm vụ phát triển công nghiệp – thương mại 

dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cap là nhiệm vụ quan 

trọng trong sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  

Bên cạnh đó theo quyết đinh số 4464/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 

Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch 
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chung xây dựng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, 

địa điểm: Huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. tại mục 6. Định hướng phát triển 

hạ tầng kinh tế có ghi:  

“ Đối với cụm công nghiệp: Phát triển theo hướng phát triển bền vũng, phát 

triển công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường, công nghệ cao và công 

nghiệp phụ trợ giá trị, quy mô đầu tư lớn và hiệu quả. Ưu tiên phát triển công 

nghiệp sinh học phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm chất lượng 

cao, công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ. Bao gồm: Cụm công nghiệp Kim Bài 

diện tích 50 ha, phía Đông Bắc thị trấn Kim Bài; Cụm công nghiệp Bích Hoà diện 

tích 10,3 ha; Cụm công nghiệp Tân Ước diện tích 50 ha; Cụm công nghiệp Bình 

Minh – Cao Viên 41,3 ha; Cụm công nghiệp Bình Minh, diện tích khoảng 10ha. 

Cụm công nghiệp Thanh Oai tại xã Bích Hoà (công nghiệp thuộc thành phố Hà 

Nội), tiếp tục hoạt động ổn định, cải tiến công nghê, đảm bảo vệ sinh môi trường.” 

Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là cơ sở sản xuất công nghiệp, tại cụm 

công nghiệp Bích Hoa, có ngành nghề sản xuất phù hợp với các quy hoạch phát 

triển kinh tế, và Quy hoạch xây dựng chung của huyện nói trên. 

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

Nước thải của công ty TNHH may xuất khẩu DHA sau khi xử lý được xả ra 

kênh Khê Tang (nguồn nước chỉ phục vụ cho hoạt động tưới tiêu). Do đó việc xả 

nước thải của cở sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. Kênh Khê Tang 

đang thuộc công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Đáy quản 

lý. 
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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: 

 Hệ thống thu gom nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy 

may được thiết kế và xây dựng đồng bộ đảm bảo khả năng thu gom, tiêu thoát triệt 

để nước mưa chảy tràn. 

+ Nước mưa từ các mái, sân thượng, ban công được thoát theo các ống đứng 

(PVC D110) xuống hệ thống cống thoát nước mưa quanh nhà máy sau đó thoát ra 

hệ thống thoát nước của khu vực. 

Phiễu thu nước mái bằng gang có lưới chắn rác, ống thoát nước mái bằng nhựa 

PVC. Hố ga thu nước mưa ở chân các ống đứng thoát nước mưa mái được thiết kế 

để tiêu năng. 

Rác 
Thu gom rác 

Nước mưa trên mái từ 

các khu vực nhà xưởng, 

văn phòng, nhà kho 

Ống dẫn PVC  D110 

Song chắn rác 

Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt  

Cống thu nước mưa  

D400, dốc 0.4% 

Kênh Khê Tang 

Cống thu nước mưa  

D400, dốc 0.4% 
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+ Toàn bộ nước mưa được thoát ra ngoài được đấu nối với hệ thống cống thoát 

nước chung của khu vực. 

 + Tọa độ : X= 2312388   , Y =  578940 

- Biện pháp kiểm soát nước mưa ô nhiễm: Để giảm thiểu các chất ô nhiễm đi 

vào nguồn nước mưa chảy tràn, trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được đưa ra như sau: 

+ Bố trí lưới chắn rác tại các phiễu thu gom nước mưa chảy tràn. 

+ Xây dựng hệ thống hố ga lắng cặn trên các tuyến thu gom, thoát nước mưa 

đảm bảo lắng đọng các chất ô nhiễm có trong nước mưa trước khi thoát ra ngoài.  

+ Vệ sinh sạch sẽ sân vườn, đảm bảo hạn chế tối đa các chất bẩn cuốn theo 

dòng nước mưa xuống hệ thống thoát nước chung. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

 Hệ thống thu gom nước thải 

Hệ thống thoát nước thải của cơ sở được thiết kế riêng , xây dựng đồng bộ, 

có độ dốc nhất định đảm bảo khả năng thu gom triệt để nước thải phát sinh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ quy trình hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước thải nhà vệ sinh  

Nước thải sinh hoạt 

PVC, ᴓ=150 

Bể tự hoại 3 ngăn 

 

Hệ thống xử lý thứ cấp 

PVC, ᴓ=150 

Song chăn rác 

 

Kênh Khê Tang 

Nước thải khu bếp 
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Thuyết minh hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở: 

Nước thải sinh hoạt có 2 nguồn chính: 

- Nguồn từ khu vực nhà vệ sinh chung: Nước thải của nhà vệ sinh được thu 

gom bằng hệ thống thoát nước trong nhà từ các bệ xí, bồn cầu, các chậu rửa mặt, 

vòi nước trong khu vực nhà vệ sinh bằng hệ thống ống dẫn bằng nhựa PVC, ᴓ=150 

xuống bể tự hoại.  

- Nguồn từ các khu vực bếp ăn của cán bộ công nhân viên: nước thải từ bếp ăn 

chủ yếu là các loại dầu mỡ động thực vật, các loại rác thải cuốn trôi từ quá trình rửa 

thực phẩm, rửa bát, nước thải từ khu bếp sẽ tách sơ lược bằng song chắn rác và 

chảy ra bể thu gom trước khi xử lý bằng hệ thống xử lý vi sinh. 

Với 2 khu vệ sinh riêng biệt công ty có 2 bể tự hoại: 

- 01 bể tự hoại tại khu vực xưởng sản xuất  

- 01 bể tự hoại tại khu vực văn phòng 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng 2 bể tự hoại với tổng thể tích 20m3 

được đặt ngầm dưới khu vực nhà vệ sinh được dẫn theo đường ống PVC D150 ra 

bể thu gom để bơm lên hệ thống xử lý vi sinh thứ cấp. 

Hệ thống xử lý là cụm bể inox được bố trí cạnh khu vực để xe của công nhân 

viên, sau khi được xử lý nước thải sẽ chảy ra hệ đường ống thoát nước mưa BTCT 

D400, và chảy ra lưu vực kênh Khê Tang 

-  Công trình xả nước thải 

Cửa xả nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của cơ sở sau xử lý thoát ra hệ 

thống thoát nước mưa D400, chảy ra lưu vực kênh Khê Tang 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả thải: liên tục 

  + Điểm xả nước thải sinh hoạt:  

+ Lưu lượng xả thải: 15 m3/ngàyđêm 

  + Tọa độ : X= 2312388   , Y =  578940 

1.3. Xử lý nước thải: 

Nước thải từ các nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại ba ngăn. Nước thải 
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sinh hoạt đen (từ hố xí, chậu tiêu)…được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Nước 

thải qua bể tự hoại 3 ngăn được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là các chất 

hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ lại trong bể 12 tháng, dưới sự tác động của 

vi khuẩn yếm khí, cặn được phân hủy thành các chất khí và khoáng hòa tan. Bùn 

cặn lên men được định kỳ chuyển đi bằng xe bể phốt chuyên dụng. Hiệu quả làm 

sạch của bể tự hoại đạt 30-35% BOD và 50-55% đối với cặn lơ lửng. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. 

Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ 

phâ hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất hòa tan. Nước thải 

khi đi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3 trước khi thoát ra hệ thống thoát 

nước mưa D400 của xí nghiệp. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn được 

trình bày tại hình sau: 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Kết cấu bể tự hoại tại công ty 

  

NGĂN 1 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy sinh học 

 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân hủy sinh học 

 

NGĂN 3 

- Lắng 

 
Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải 

sau xử lý 

 

Ngăn thu 

và lên 

men 

Ngăn 

lắng 
Ngăn lắng 

Tấm đan bê tông 

Cặn lắng Vách ngăn 

Nước 

thải 

Ống thông hơi 
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Bảng 2. Thông số bể tự hoại 

STT Tên hạng mục 
Kích thước 

(DxRxH) 

Thể tích 

(m3) 
Kết cấu xây dựng 

1 Ngăn 1 3 m x 1mx 2m 6 Bể được đặt dưới nhà 

vệ sinh, xây bằng gạch 

chỉ đặc, trát vữa, chống 

thấm, đáy được đổ bê 

tông #200, dày 20cm 

2 Ngăn 2 1m x 1m x2m 2 

3 Ngăn 3 1 x 1m x 2m 2 

 Tổng thể tích 10 
Công ty có 2 bể tự hoại 

là 10 m3 

- hệ thống xủa lý nước thải thứ cấp của công ty như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải  thứ cấp 

Thuyết minh công nghệ 

Cụm bể vi sinh hiếu khí 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ ở 4 bể tự hoại được bơm cưỡng bức tự động 

QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B 

Bể gom/bể điều hòa 
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theo phao về cụm bể vi sinh hiếu khí gồm 3 bể với các kích thước khác nhau. Nước 

thải đi từ bể vi sinh 1 (MBBR-1) sang bể vi sinh 2 (MBBR-2) và bể vi sinh 3 

(MBBR-3) bằng cách chảy tràn.  

Nước thải trong các bể được sục khí liên tục từ máy thổi khí và hệ thống đĩa 

phân phối khí nhằm tránh hiện tượng yếm khí dưới đáy bể. 

Bể hiếu khí có chức năng xử lý triệt để các thành phần ô nhiễm trong nước đạt 

đến yêu cầu chất lượng xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT. Bể xử lý hiếu khí áp 

dụng kỹ thuật màng vi sinh chuyển động – MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) 

sử dụng vật liệu mang vi sinh dạng xốp BIOLEN có kích thước 1x2x2 cm và 

1,5x1,5x1,5cm. 

Việc bổ sung vật liệu mang vi sinh sẽ làm tăng mật độ vi sinh có mặt trong bể 

để xử lý chất ô nhiễm. Mật độ vi sinh tăng cao dẫn tới nhu cầu cần cung cấp “thức 

ăn” là chất ô nhiễm trong nước thải cho vi sinh lớn hơn, tức là cần tăng hiệu quả 

quá trình chuyển khối, tăng sự tiếp xúc giữa vi sinh vật và chất ô nhiễm. Do vậy 

cần duy trì sự chuyển động hỗn loạn của các vật liệu mang chứa vi sinh với mật độ 

cao là điều kiện cần thiết của kỹ thuật màng vi sinh chuyển động. Do đặc tính của 

vật liệu mang có bề mặt riêng lớn, tích lũy được sinh khối lớn và có khối lượng 

riêng tương đương với nước nên dễ dàng chuyển động trong bể nhờ khí cấp. 

Vật liệu mang BIOLEN: 

Sử dụng dạng Poliurethan 

Diện tích bề mặt lớn từ 6000 – 8000 m2/m3,  

Tỷ trọng từ 21 – 29 kg/m3. 

Kích thước: 1,5 x 1,5 x 1,5 cm và 2x2x2 cm 

Bể hiếu khí gồm 3 bể inox với kích thước khác nhau. 

Bể lọc nổi  

Sử dụng vật liệu lọc polistiren có dạng hạt tròn kích thước 3-5 mm. Bể lọc nổi 

đặt ngay sau bể vi sinh hiếu khí và trước bể khử trùng. Nước thải tự động chảy tràn 

từ bể vi sinh hiếu khí sang bể lọc nổi. Bể lọc nổi có ba tác dụng chính: 

1.     Loại bỏ cặn lơ lửng và vi sinh từ bể hiếu khí sinh ra. 
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2.     Khử một phần nitrat trong nước do trong phần đáy bể lọc nổi chính là 

một dạng bể thiếu khí. 

3.     Lưu giữ bùn vi sinh để quay vòng tăng cường hiệu quả xử lý cho quá 

trình thiếu khí và hiếu khí. 

Khử trùng Clo 

Bể khử trùng làm nhiệm vụ loại bỏ thành phần vi sinh vật gây bệnh trong 

nước đến mức cho phép. 

Các loại vi khuẩn được khử trùng bằng Clo trước khi thải ra môi trường. Hóa 

chất khử trùng sẽ được pha khuấy trộn với nước sau đó bơm định lượng sẽ bơm hóa 

chất châm trực tiếp vào đường ống dẫn nước thải sau bể lắng trước khi xả ra hệ thống 

thoát nước chung của khu chuyên gia. Tận dụng động năng chảy của dòng nước hóa 

chất và nước thải được khuấy trộn đều tiêu diệt các VSV gây bệnh còn lại trong nước 

thải. 

Bồn lọc áp lực 

Nước sau khử trùng được bơm qua Bồn lọc cát nhằm lọc bỏ xác vi sinh vật 

sau quá trình khử trùng và cặn còn sót lại trước khi được bơm ra hệ thống thoát 

nước thải của khu công nghiệp. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, loại B 

Xử lý bùn thải và tuần hoàn bùn 

Bùn thải định kỳ 06 tháng/lần đơn vị sẽ thuê đơn vị hút bể phốt để hút đi xử 

lý. 

Modul hệ thống xử lý nước thải thứ cấp lắp đặt bằng inox 304, thống số kỹ 

thuật của các bể xử lý trong modul được thể hiện dưới bảng 
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Bảng 3: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải thứ cấp  

Công suất 15 m3/ngày 

TT Tên thiết bị 
Xuất 

xứ 
Đơn vị Số lượng 

I CỤM BỂ THU GOM KẾT HỢP BỂ ĐIỀU HÒA 60m3 

1 Hệ thống phân phối khí bể điều hòa   Bộ 1 

  

Cung cấp khí dạng bọt khí tho dưới đáy bể. 

Dùng để đảo trộn và nâng cao hiệu quả của 

bể tách mỡ 

Việt 

nam 
   

2 

Bơm điều hòa-Bơm nhúng chìm 

+ Kí hiêu: B312, hãng: Grampus 

+ Q = 0,19 m3/phút; H = 8 m 

+ Công suất: P = 0.75KW 

 + Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

 + Kích thước đầu đẩy DN60 

Đài 

Loan 
cái 2 

  

Phụ kiện lặp đặt bơm chìm (Khớp nối, Van 

đồng một chiều, rắc co, bộ gen trong, gen 

ngoài, rọ hút, băng tan, keo dán ống....    

cái 2 

3 Thiết bị đo nước   cái 4 

  

Dùng để đo mức nước thải để điều khiển 

bơm nước thải Thông số kỹ thuật: Dạng 

phao 

     

II CỤM BỂ XỬ LÝ SINH HỌC 

1 Thiết bị xử lý vi sinh thiếu khí   
Thiết 

bị 
1 

  

Thông số kỹ thuật: 

 Việt 

nam  
   Chất liệu: inox304                                        

Kích thước: D = 1320, H=2700 mm (theo 
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TT Tên thiết bị 
Xuất 

xứ 
Đơn vị Số lượng 

thiết kế) 

Lưới inox304 kích thước lỗ 5 mm và phụ 

kiện đi kèm    

2 Hệ thống phân phối khí loại khí tĩnh   chiếc 12 

  

Thông số kỹ thuật: 

Đức    

Kiểu: đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble) 

Đường kính: 9 inches 

Lưu lượng thiết kế: 0.0 - 10m3N/hr. 

Vật liệu: màng: EPDM; Khung: PVC/ABS 

3 Thiết bị xử lý vi sinh hiếu khí MBBR   
Thiết 

bị 
2 

  

Thông số kỹ thuật: 

Việt 

Nam 
   

Chất liệu: inox304 

Kích thước: D = 1320, H1=2500 mm, H2 = 

2200 (theo thiết kế) 

Lưới inox304 đột lỗ D= 5mm và phụ kiện 

đi kèm   

Vật liệu: inox304 

4 Đệm sinh học BIOLEN    m3 10 

  

Loại đệm cố định hoặc moving để tăng 

cường mật độ bùn trong bể xử lý sinh học 
Việt 

Nam 
   Kích thước: 1,5x1,5x1,5cm 

+ Độ xốp: > 90% 

+ Tỷ trọng: 21 - 29 kg/m3 

5 Máy thổi khí Đài cái 2 
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TT Tên thiết bị 
Xuất 

xứ 
Đơn vị Số lượng 

Máy thổi khí cạn: Dùng để cung cấp khí 

cho quá trình xử lý sinh học  

Thông số kỹ thuật: 

+ Hãng: Trundean hoặc Longtech 

+ 2 máy, vận hành/ nghỉ luân phiên 

+ Lưu lượng max: 1,64 m3/phút  

+ Cột áp: 3-4 m  

+ Đường kính đầu thổi: DN50  

+ Điện năng: 3 pha, 380V, 2,2kW 

- Phụ kiện kèm theo 

Loan 

III BỂ LẮNG      

1 

Bể lắng thứ cấp 

  
Thiết 

bị 
1 

Chất liệu: Inox 304 

Kích thước: D1320, H1600 theo thiết kế 

Màng vật liệu lọc MBBR 

Ống lắng trung tâm 

Lưới inox, máng thu nước và phụ kiện 

IV KHỬ TRÙNG      

1 

Bơm định lượng hóa chất 

TQ cái 1 Lưu lượng:  30 lít/giờ 

Công suất:  1 pha/220V/50 Hz 

2 

Bộ khuấy trộn bồn hóa chất Tunglee 

- Đài 

Loan 

hoặc 

tương 

bộ 1 

Mô tơ giảm tốc  

Động cơ:  3 pha / 380V / 50Hz, IP 55, 

Class F, 4 poles 

Loại: liên kết mặt bích 
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TT Tên thiết bị 
Xuất 

xứ 
Đơn vị Số lượng 

Cánh khuấy được chế tạo bằng vật liệu 

inox SUS 304 

đương 

3 

Bồn pha chế hóa chất 
Việt 

Nam 
cái 1 Dạng đứng, V = 2 m3 

Vật liệu: compostie 

V HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN 

1 

Tủ điều khiển và tủ động lực                                

Việt 

nam                        
Bộ 1 

Thiết bị đóng cắt: Mitsubishi và phụ kiện 

Dùng để cấp nguồn và điều khiển các hoạt 

động của thiết bị công nghệ.  

Cung cấp trọn bộ, bao gồm: Tủ điện: vật 

liệu băng thép, sơn tĩnh điện, thiết bị chống 

mất pha            

2 
Vật tư thiết bị cấp cho tủ động lực và điều 

khiển. Dây cáp các loại và thang máng cáp                        

Cáp 

điện: 

Cadivi - 

Việt 

Nam 

hoặc 

tương 

đương      

Lô 1 

VI CẤU KIỆN CƠ KHÍ VÀ HỆ THỐNG PHỤ TRỢ 

1 

Hệ thống đường ống công nghệ                               

  Bộ 1 
Cung cấp trọn bộ bao gồm:                                    

Đường ống dẫn nước thải (trong nội bộ 

trạm xử lý và kết nối sau xử lý lên đến 
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TT Tên thiết bị 
Xuất 

xứ 
Đơn vị Số lượng 

cos+0.00)                 

Đường ống dẫn bùn, hóa chất 

PVC-D60, D21 và phụ kiện 

Vật liệu: PPR/PVC 

2 Hệ thống van và giá đỡ   lô 1 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột 

B: quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt, hằng năm công ty TNHH 

may xuất khẩu DHA đã quan trắc môi trường định kỳ. Năm 2022, mẫu quan trắc 

nước thải vào ngày 24/12/2021 và ngày 3/6/2022, chất lượng nước thải sau xử lý 

được thể hiện tại bảng 9 tại trang 37. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép bảo vệ môi trường 

Chủ cơ sở: công ty TNHH may xuất khẩu DHA  26 

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

2.1. Khí thải lò hơi 

Khống chế bụi/khí từ lò hơi  

Lắp đặt lò hơi mới, hiện đại, có hệ thống xử lý khí thải đi kèm. 

Bố trí xây dựng phòng riêng để đặt lò hơi với hệ thống tường cách âm kín. 

Quá trình đốt được kiểm soát ở nhiệt độ phù hợp đảm bảo giảm tối đa 

lượng NOx phát sinh khi đốt; 

Lắp đặt ống khói lò hơi với chiều cao khoảng 10-15m. 

Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi gồm hai cấp (xử lý khô và xử lý ướt). 

Khâu xử lý khô bằng thiết bị cyclone ly tâm sử dụng lục gió ly tâm và trọng lực của 

bụi để tách bụi, khả năng tách tới 90% lượng bụi, khâu xử lý ướt sử dụng dung 

dịch xút loãng để hấp thụ có thể tách được tới 96% lượng bụi, 60% lượng SO2. 

Xỉ than sinh ra từ quá trình đốt lò hơi sẽ được giao cho công ty có chức 

năng đem đi xử lý. 

Nước sử dụng cho lò hơi được lưu chuyển tuần hoàn và có bể chứa riêng. 

 

Hình 6. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi 

Khí thải từ lò 

hơi 

Cyclone thu 

bụi 

Ngăn hấp thụ 

Khí thải đã 

được xử lý 

Dung dịch 

kiềm 
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Hình 7. Công nghệ xử lý khí thải 

 

Lò hơi sử dụng than nên hàm lượng bụi cao, do vậy sẽ xử lý bằng cyclone 

ly tân thu bụi. Dòng khí thải từ lò hơi có nhiệt độ cao (khoảng 200
o

C) sẽ được đưa 

ra bằng quạt hút và đẩy vào một bể chứa nước có 2 ngăn lồng vào nhau: 

- Ngăn phản ứng: chứa dung dịch nước vôi trong vơi pH duy trì khoảng 13-

14 để thực hiện quá trình hấp phụ khí thải phát sinh từ lò hơi, tại đây sẽ xảy ra một 

số phản ứng xử lý như: 

CO2   +      Ca(OH)2    CaCO3   +    H2O 

CO   +   Ca(OH)2      CaCO3   +    H2O 

SO2    +     Ca(OH)2    CaSO4    +    H2O 

Cơ sở sử dụng vôi bột làm tác nhân phản ứng, định kỳ hàng ngày cơ sở dùng 

quỳ tín để kiểm tra pH của nước vôi trong trong ngăn phản ứng nếu thấy pH xuống 

8, cơ sở sẽ bổ xung thêm vôi vào ngăn phản ứng để đảm bảo pH cho dung dịch hấp 

phụ. Hiện tại cách 2 ngày công ty sẽ kiểm tra pH bể hấp phụ bằng quỳ tím, công ty 

lại bổ sung vôi bột vào 2 bể hấp phụ của 2 hệ thống xử lý khi thải lò hơi với khối 

lượng khoảng 1kg/bể (khối lượng sử dụng hằng năm khoảng 312 kg/năm, khi hoạt 
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động công suất tối đa lượng vôi bột sử dụng khoảng: 624 kg/năm, thời gian bổ sung 

giảm xuống 1 ngày/lần, tần suất kiểm tra pH của bể hấp phụ cũng tăng lên 1 lần/ 

ngày để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống) 

Ngăn điều hòa: do quá trình đốt than nguồn khí thải ra có nhiệt độ khá cao, 

khi đưa vào ngăn hấp phụ sẽ đẩy nhiệt độ của ngăn hấp phụ cao lên, để cân bằng 

nhiệt cơ sở đã sử dụng nước đối lưu tại ngăn điều hòa để làm giảm nhiệt độ trong 

ngăn hấp phụ. Nước sử dụng trong ngăn điều hòa là nước sạch chảy tuần hoàn nên 

không thất thoát ra ngoài môi trường. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò đốt: 

Bảng 4. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

STT Tên thiết bị Số lượng Thiết kế kỹ thuật 

1 Quạt hút công nghiệp 01 cái Model: CGL-1-5I  

Phi cánh: 500mm 

Công suất: 1,1w 

Lưu lượng: 4.000-5.000 m3/h 

2 Cyclone thu bụi 01 cái Model: DWS140 

Vật liệu: SUS 302 

Miệng vào: 170mm 

Đường kính: 400mm 

Chiều cao: 1370mm 

3 Bể nước vôi trong 01 bể Thể tích ngăn hấp phụ: 2m3 

Kích thước: 2x 1 x 1m 

Thể tích ngăn điều hòa: 1 m3 

Kết cấu: bể xây gach trát vữa, 

đáy bê tông cốt thép 

 

Khí thải sau xử lý đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về 

khí thải côn nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

Tọa độ vị trí xả khí thải: X= 23131449    , Y =  578768 

Để kiểm tra chất lượng khí thải sau xử lý, công ty đã phối hợp với đơn vị 

quan trắc lấy mẫu khí thải, kết quả được thể hiện tại bảng 10 trang 38. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép bảo vệ môi trường 

Chủ cơ sở: công ty TNHH may xuất khẩu DHA  29 

2.2. Các nguồn khí thải khác 

Các nguồn khí thải khác ảnh hưởng tới môi trường xung quannh như: 

- Hoạt động từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực sản xuất 

- Hơi mùi từ quá trình gia nhiệt các công đoạn sản xuất gia công hàng may 

mặc xuất khẩu 

Đối với các nguồn thải không xác định điểm thải, công ty cũng đã có các biện 

pháp giảm thiểu cụ thể như: 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông: 

Như đã trình bày, bụi và các khí độc như CO, SO2, NOx,… có thể phát sinh từ 

hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển hàng hóa và 

sản phẩm hoặc từ quá trình lưu thông các phương tiệncủa khách hàng trong siêu 

thị. Mặc dù lượng bụi này không quá lớn nhưng việc áp dụng các biện pháp để 

giảm thiểu tối đa nguồn phát sinh ô nhiễm vào môi trường là cần thiết. Để giảm 

thiểu ô nhiễm không khí tốt nhất, chủ dự án còn phải tiến hành thêm một số hoạt 

động như: 

- Giao cho tổ bảo vệ làm nhiệm vụ điều tiết của các phương tiện ra vào nhà 

máy, bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu.  

- Khuyến khích sử dụng xăng dầu đạt tiêu chuẩn, định kỳ bảo dưỡng sửa chữa 

các phương tiện vận chuyển.   

- Tất cả các xe vận tải, máy móc tham gia vận chuyển đều phải được kiểm tra 

định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm. 

Biện pháp xử lý bụi, khí thải công đoạn sản xuất: 

Trong quá trình sản xuất của nhà máy có phát sinh bụi vải từ công đoạn cắt 

nguyên liệu, may gia công sản phẩm. Để hạn chế tác động của bụi tới môi trường 

và sức khỏe của người lao động, cơ sở đã tiến hành áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

- Đối với công đoạn cắt vải: hạt bụi tại đây có tỷ trọng lớn do đó khả năng 

phát tán xa là nhỏ. Vì vậy để giảm thiểu tác động tới môi trường nhà máy sẽ áp 

dụng các biện pháp như phun ẩm và quát dọn thương xuyên. 
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- Giải pháp xây dựng nhà xưởng thông thoáng để cải thiện điều kiện vi khí hậu 

khu vực sản xuất bằng dựng hai mái, có hệ thống thông gió cưỡng bức bằng quạt. 

 - Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất. 

Biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

- Xung quanh khu vực đường giao thông trồng cây xanh, các loại cây xanh 

có vai trò điều hòa không khí, giảm ô nhiễm môi trường không khí. tại công ty 

TNHH may xuất khẩu DHA cây xanh được trồng chủ yếu là cây xà cừ, số lượng 

khoảng 5 cây. 

- Tưới ẩm khu vực sân đường nội bộ vào mùa hè 2 lần/ngày, mùa đông 1 lần/ 

ngày để giảm lượng phát tán bụi. 

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

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Sơ đồ quản lý chất thải rắn sinh hoạt của dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Rác thải sinh hoạt: Đối với chất thải rắn có thể tái sử dụng được (chiếm 

25% tổng lượng rác thải) gồm vỏ hộp bằng nhôm, chai nhựa, nilon, giấy sẽ thu gom 

vào nơi quy định và bán cho các cơ sở tái chế định kỳ 1 tháng/1 lần. 

Đối với một phần rác thải không tái sử dụng được (khoảng 5% tổng lượng 

rác thải) sẽ thu gom, lưu giữ bằng thùng chứa rác thải 200 lít, công ty bố trí 2 thùng 

tại khu nhà ăn và khu văn phòng. 

Công ty đã ký hợp đồng với công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội 

Nguồn phát sinh chất thải 

Gom nhặt, phân loại chất thải rắn  

Thùng nhựa thu rác  

Đội thu gom rác thải sinh hoạt địa phương Tái sử dụng, bán cho cơ sở tái chế 
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– Chi Nhánh Hai Bà Trưng tại hợp đồng số: HĐKL/TO220017 để thu gom vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Khối lượng thu gom mỗi ngày khoảng 20-

35 kg.  

3.2. Chất thải rắn công nghiệp 

- Rác thải sản xuất: Tổ chức sản xuất theo đúng quy trình, đúng công đoạn, 

tận dụng tối đa các chất thải phát sinh trong công đoạn sản xuất làm các sản phẩm 

hữu ích khác. 

Căn cứ vào đặc tính của từng loại chất rắn mà dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp thu gom, quản lý và xử lý khác nhau nhằm hạn chế tới mức thấp nhất việc 

phát thải chất rắn ảnh hưởng tới môi trường trong hoạt động của dự án. 

- Các chất thải sản xuất như vải vụn, sản phẩm hỏng, bao bì hỏng, bìa carton 

,... được thu gom tái sử dụng cho cho việc nhóm lò đốt ngay tại công ty 

- Kho chứa rác thải thông thường của doanh nghiệp có diện tích 20 m2, kho 

chứa được xây bằng gạch, mái lợp mái proxi măng, khu vực kho chứa được đặt 

phía sau khu vực xưởng sản xuất.  

Khối lượng chất thải công nghiệp như sau: 

Bảng 5. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp 

STT Chủng loại Đơn vị Số lượng 

1 Vải vụn các loại Tấn/năm 15 

2 Bìa carton các loại Kg/năm 350 

3 Bao bì nilon các loại Kg/năm 120 

4 Các loại rác thải khác Kg/năm 36 

 

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

Toàn bộ rác thải nguy hại được phân loại tại nguồn ngay tại nơi phát sinh. 

Các thùng, khu vực lưu giữ CTR nguy hại phải đúng quy cách như: phân biệt màu 

sắc, kín, có dán nhãn, biển báo... 

Kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại của công ty có diện tích 15m (kích 

thước 3mx5m). Công ty đã dán biển hiệu cảnh báo, phân loại chất thải tại khu vực 
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kho lưu trữ và các thùng lưu trữ. Kết cấu kho chứa CTNH: kho được xây gạch bê 

tông. Ngoài ra dự án sẽ trang bị một số thùng rác thải với các đặc tính kỹ thuật như 

sau: 

+ Thùng rác 40 L 

+ Kích thước : 350x380x755 

+ Nguyên liệu: HDPE  

+ Số lượng: 05 thùng. 

Chủng loại và khối lượng của chất thải nguy hại được thể hiện dưới bảng: 

Bảng 6. Khối lượng chất thải rắn nguy hại 

TT Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

TB 

(Kg/năm) 

Mã CTNH 

1 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Rắn 5 08 02 01 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 9 16 01 06 

3 

Bao bì cứng bằng kim loại bao 

gồm cả bình áp suất bảo đảm 

rỗng hoàn toàn 

Rắn 15 18 01 02 

4 Bao bì cứng bằng nhựa Rắn 15 18 01 03 

5 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 25 18 02 01 

 Tổng số lượng  69  

Công ty đã ký hợp dồng với công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 

Bắc Sơn tại hợp đồng số 00404/2021/HĐCNK để vận chuyển xử lý CTNH theo 

đúng quy định của pháp luật. 

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

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung tại cơ sở: 

- Sử dụng các đệm mút, chống rung tại các vị trí máy có độ rung lớn 

- Trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong môi 

trường có tiếng ồn lớn như bịt tai, quần áo bảo hộ,... 

Đảm bảo tiếng ồng tại các khu vực sản xuất đạt theo tiêu chuẩn cho phép: 
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- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a. Công trình phòng, chống, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Lối tiếp cận cho xe chữa cháy, khoảng cách PCCC, bậc chịu lửa, bố trí mặt 

bằng, lối ra thoát nạn, ngăn cháy lan. 

- Đã lắp đặt hệ thống chữa cháy trong nhà, trang bị bình chữa cháy tại cơ sở; 

- Nguồn điện cấp cho máy bơm chữa cháy. 

- Tại mái của cơ sở đều được thiết kế, lắp đặt hệ thống chống sét. Hệ thống 

chống sét được thiết kế theo các quy định và các tiêu chuẩn hiện hành. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với chất thải rắn và 

chất thải nguy hại 

✓ Đối với chất thải rắn thông thường: 

Chất thải rắn thông thường dễ bắt cháy được thu gom riêng vào các thùng 

đựng riêng không để tiếp xúc gần với các nguồn nhiệt. Tại khu vực lưu giữ chất 

thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở đều được bố trí bình bọt chữa cháy để 

ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các khu vực vị trí tập kết rác thải công nghiêp 

thông thường và khoảng cách đến bình chữa cháy là không quá 20m.  

+ CTSH: Cơ sở đã bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy và sẽ 

tăng tần suất thu gom rác thải về kho chứa rác đảm bảo các thùng chứa không bị 

đầy, tràn ra ngoài 

✓ Đối với chất thải rắn nguy hại 

+ Các loại chát thải nguy hại khác nhau được phân loại và chứa trong các 

thùng riêng biệt có dán nhãn, cảnh báo theo đúng quy định. 

+ Tại khu vực kho chứa CTNH đã bố trí thùng cát và xẻng để phòng ngừa và 

ứng phó với sự cố tràn đổ chất thải nguy hại;  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

- Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt từ quá trình hoạt động của 

công nhân viên 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 15 m3/ngày 

- Dòng nước thải: dòng nước thải sau xử lý được xả ra lưu vực kênh Khê 

Tang  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải:  

Bảng 7. Thông số giá trị giới hạn các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT  

Cột B 

1 pH - 5 ÷ 9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 TDS mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 NH4
+_N mg/l 10 

7 NO3
-_N mg/l 50 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/l 20 

9 Chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 PO4
3-_P mg/l 10 

11 Coliforms MPN/100ml 5.000 

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

 + Toạ độ vị trí xả nước thải theo VN2000 

X= 2312388   , Y =  578940 

+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: lưu vực kênh Khê Tang  
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải: khí thải lò hơi 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 5000 m3/h 

- Dòng khí thải: khí thải lò hơi là dòng khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải:  

Bảng 8. Thông số giá trị giới hạn các chất ô nhiễm 

STT Thông số Đơn vị 
QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

1 Nhiệt độ oC - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 200 

3 CO mg/Nm3 1.000 

4 SO2 mg/Nm3 500 

5 NOx _NO2 mg/Nm3 850 

 Tiêu chuẩn sơ sánh: QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về 

khí thải côn nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 

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

+ Toạ độ vị trí xả khí thải công nghiệp 

X= 23131449    , Y =  578768 

+ Phương thức xả khí  thải: quạt hút đẩy 

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

Không có 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại 

Không có 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất 

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 năm 2021 - 2022, công ty TNHH may xuất khẩu DHA đã tiến hành lấy 

mẫu quan trắc nước thải vào ngày 24/12/2021 và ngày 3/6/2022, kết quả được thể 

hiện dưới bảng sau: 

Bảng 9. Kết quả phân tích nước thải sinh hoạt sau khi xử lý 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT  

04/12/2021 3/6/2022 Cột B 

1 pH - 7,4 7,7 5 ÷ 9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 21,56 36,4 50 

3 TSS mg/l 45 55 100 

4 TDS mg/l 340 584 1.000 

5 Sunfua mg/l <0,014 1,09 4 

6 NH4
+ mg/l 1,30 4,40 10 

7 NO3
- mg/l 4,96 3,93 50 

8 Dầu mỡ ĐTV(*) mg/l 0,8 2,4 20 

9 
Chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 0,31 

5,80 
10 

10 PO4
3- mg/l 1,01 1,48 10 

11 Coliforms MPN/100ml 1500 3000 5.000 

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu 

+ NTSH: rãnh thoát nước thải sinh hoạt của công ty 

- Quy chuẩn so sánh: 
+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;  

Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

Nhận xét: 

So sánh kết quả phân tích chất lượng nước thải với QCVN 14/2008/BTNMT 

(Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt nhận thấy các chỉ tiêu 

quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định 

Lưu lượng nước thải của cơ sở nhỏ do vậy có thể khẳng định hoạt động xả 

nước thải của cơ sở đảm bảo yêu cầu trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận và tác 

động đến chất lượng nước nguồn nước tiếp nhận là không đáng kể. 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

 Kết quả phân tích khí thải 

Mẫu khí thải của cơ sở được lấy mẫu vào ngày 20/09/2022, kết quả chất lượng 

khí thải được trình bày dưới bảng:  

Bảng 10. Kết quả phân tích khí thải công nghiệp 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân 

tích 

Kết quả 
QCVN 

19:1009/BTNMT 

Cột B 

1 Lưu lượng m3/h US EPA Method 2 4028,4 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 TCVN 5067:1995 85 200 

3 CO mg/Nm3 GREEN/SOP-

QTHT-KT05 

981,54 1000 

4 NOx_NO2 mg/Nm3 GREEN/SOP-

QTHT-KT05 

KPH 850 

5 SO2 mg/Nm3 GREEN/SOP-

QTHT-KT05 

KPH 500 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu khí thải ống khói lò hơi 

- Quy chuẩn so sánh: + QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp 

Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích môi trường khí thải cơ sở nhận thấy các thông số đều 

đạt tiêu chuẩn cho phép theo các QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. Kết quả đo kiểm chất lượng ống khỏi khí thải lò hơi cho 

thấy hàm lượng các chất ô nhiễm như CO, SO2, NOx, Bụi tổng đều thấp hơn các tiêu 

chuẩn cho phép. 

 Chất lượng không khí môi trường xung quanh 

 Quá trình quan trắc, khảo sát lấy mẫu không khí xung quanh được chúng tôi 

tiến hành lấy mẫu tại 02 điểm: 01 điểm tại khu vực cổng doanh nghiệp; 01 điểm tại 

khu vực phía sau xưởng sản xuất, kết quả được thể hiện dưới bảng sau: 
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Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 

STT Thông số Đơn vị 
04/12/2021 3/6/2022 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

VT-1 VT-2 VT-1 VT-2 TB 1h 

1 
Tiếng ồn 

(LAeq) 
dBA 62,7 60,2 59,3 64,9 70(1) 

2 Nhiệt độ oC 24,8 26,1 31,3 30,6 - 

3 Độ ẩm %RH 62,7 64,1 70,4 75,6 - 

4 Tốc độ gió m/s 0,2 <0,2 <0,3 <0,3 - 

5 CO2
# µg/m3 420.000 325.000 514000 628000 - 

6 TSP µg/m3 162 172 101 107 300 

7 NO2 µg/m3 22,9 12,6 63 79 200 

8 SO2  µg/m3 <34 <34 48 53 350 

9 CO µg/m3 3.565 3.193 3145 3318 30.000 

10 VOCs µg/m3 <3 <3 <4 <4 - 

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu 

+ VT1:  Khu vực cổng công ty; 

+ VT2:  Khu vực phía sau xưởng sản xuất 

- Quy chuẩn so sánh: 
+ QCVN 05:2013/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

(trung bình 1 giờ). 

+ (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ (2)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh cơ sở nhận thấy các 

thông số đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo các QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ ồn. 

Bụi và tiếng ồn là một trong nhưng tác nhân gây ô nhiễm chính trong quá trình 

hoạt động của cơ sở. Khi đo kiểm mức độ bụi đo kiểm lớn nhất đạt 172 µg/m3 nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép là 300 µg/m3. Hàm lượng các khí độc vô cơ như CO, NO2, 

SO2, cũng nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn quy định.  

 Chất lượng không khí các khu vực sản xuất  

Quá trình quan trắc chúng tôi tiến hành lấy mẫu tại 03 điểm. Kết quả được thể 

hiện dưới bảng sau: 
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Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực SX 

STT Thông số Đơn vị 
04/12/2021 03/6/2022 

QCVN 

03:2019/BYT 

VT-3 VT-4 VT-5 VT-3 VT-4 VT-5 TWA 

1 
Tiếng ồn 

(LAeq) 
dBA 66.4 64,5 65,4 67,7 71,2 72,7 85(1) 

2 TSP mg/m3 1,381 1,451 1,361 0,107 0,114 0,101 8(2) 

3 Nhiệt độ oC 23,6 25,8 25,7 30,9 31 30,5 18 ÷ 32(3) 

4 Độ ẩm % 65,7 64,8 65,2 71,9 76,1 75,7 40 ÷ 80(3) 

5 Tốc độ gió m/s 0,4 <0,2 0,2 <0,3 <0,3 <0,3 0,2 ÷ 1,5(3) 

6 CO2
# mg/m3 353 360 390 985 847 905 9.000 

7 SO2 mg/m3 0,236 0,293 0,169 0,05 0,058 0,055 5 

8 NO2 mg/m3 0,115 0,111 0,112 0,071 0,114 0,101 5 

9 VOCs mg/m3 KPH KPH KPH <0,004 <0,004 <0,004 - 

10 CO mg/m3 <2,68 <2,68 <2,68 3,254 3,535 3,337 20 

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu 

+ VT3: Khu vực đầu xưởng sản xuất;    Tọa độ: X=2313175; Y=578718 

+ VT4: Khu vực giữa xưởng sản xuất;    Tọa độ: X=2313116; Y=578714 

+ VT5: Khu vực cuối xưởng sản xuất;    Tọa độ: X=2313100; Y=578723 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ (2) QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

+ (3)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 

+ (4) QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 
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Nhận xét: 

+ Kết quả đo nhanh tại hiện trường các yếu tố vi khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, 

ánh sáng trong xưởng sản xuất đều nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 

26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép về vi 

khí hậu nơi làm việc và QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chiếu sáng – Mức tiếp xúc cho phép chiếu sáng nơi làm việc 

+ Hàm lượng bụi trong khu vực sản xuất là không cao. Kết quả phân tích nằm 

thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép là 8,0 mg/m3 

+ Nồng độ các chất vô cơ nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép theo 

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 

+ Quá trình đo kiểm tiếng ồn khu vực sản xuất cho thấy, tiếng ồn  thấp hơn 

khá nhiều so với mức tiêu chuẩn cho phép là 85 dBA. 

Từ những đánh giá trên có thể thấy, môi trường tại khu vực sản xuất của 

Doanh nghiệp đạt yêu cầu so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. Hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp đảm bảo sức khỏe cho người lao động yên 

tâm làm việc  
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

Theo mục d, khoản 1, điều 31 tại nghị định 08/2022/ND-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 nghị định chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

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

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải:  

+ Vị trí: vị trí xả thải 

+ Tần suất: 2 lần/năm 

+ Thông số giám sát: theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B 

Bảng 13. Thông số giám sát chất lượng nước thải của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT  

Cột B 

1 pH - 5 ÷ 9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 TDS mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 NH4
+_N mg/l 10 

7 NO3
-_N mg/l 50 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/l 20 

9 Chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 PO4
3-_P mg/l 10 

11 Coliforms MPN/100ml 5.000 

 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt; 
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- Quan trắc khí thải  

+ Vị trí: lỗ trích ống khói 

+ Tần suất: 2 lần/năm 

+ Thông số giám sát: theo QCTĐHN 01:2014/BTNMT 

Bảng 14. Thông số giá trị giới hạn các chất ô nhiễm 

STT Thông số Đơn vị 
QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

2 CO mg/Nm3 1.000 

3 SO2 mg/Nm3 500 

4 NOx _NO2 mg/Nm3 850 

 Tiêu chuẩn sơ sánh: QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về 

khí thải côn nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 

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

Chi phí quan trắc của đơn vị được dựa trên quyết định số 1495/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 3 năm 2017 quyết định về việc ban hành bộ quy trình, định mức kỹ 

thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Chi phí quan trắc được trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 15. Chi phí quan trắc môi trường (dự kiến) 

STT Chỉ tiêu Số lượng mẫu Đơn giá 

I Nước thải   

1 pH 1 56,000 

2 BOD5 (20oC) 1 200,000 

3 TSS 1 80,000 

4 TDS 1 104,000 

5 Sunfua (tính theo H2S) 1 150,000 

6 NH4+_N 1 100,000 

7 NO3-_N 1 140,000 
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8 Dầu mỡ ĐTV 1 500,000 

9 Chất hoạt động bề mặt 1 420,000 

10 PO43-_P 1 100,000 

11 Coliforms 1 182,000 

II Khí thải   

1 Bụi tổng 1 1000000 

2 CO 1 500000 

3 SO2 1 500000 

4 NOx _NO2 1 500000 

 Tổng chi phí 1 đợt 4,032,000 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong 2 năm qua, công ty TNHH may xuât khẩu DHA không có đợt kiểm 

tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH may xuât khẩu DHA cam kết về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Công ty TNHH may xuât khẩu DHA cam kết xử lý chất thải đáp ứng theo 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường 

khác có liên quan 

- Nước thải, chất thải rắn, Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý triệt để, 

đảm bảo không rơi vãi và phát tán ra môi trường xung quanh đảm bảo yêu cầu về 

vệ sinh môi trường và theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2022. nghị định 08/2022/ND-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 nghị định chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

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

- Định kỳ thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường theo quy định 

báo cáo bằng văn bản về các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo 

quy định; 

- Quá trình triển khai dự án nếu để xảy ra các sự cố về môi trường, Chủ dự cơ 

sở cam kết sẽ thực hiện đền bù và khắc phục sự cố theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định 

của pháp luật; 

- Giấy các nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

- Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật về xây dựng; 

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

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 
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UBND HUYFN THANH OAI
PHONe,O!A CHfNH

CONG HOA XA HOI AM
DQc l+p - TU do - I-[4nh phf<:

* :r* * * *x ** **.* * * * * * * ** * ** * *

it)i: .l ( HDITD lwryh Oai, ngay%thdng 12 nam 2002

I

. HOP DdNG THUT ONT

- Q[1-1r:cit Luq.t ddt dai ngAy 14 th6ng 7 ni,m 1993: l,uflt sria rliri, bd
sung mQt sd didu cria Lu4t ddt dai ngiy 02 th6ng 12 nim 1998 r,r\ [,uat sua
-i'. r ,ild6i, bO sung mQl s6'di6'u cua Luqt ddt dai nge-v 29 th6.rrg 6 narrr fOO t.

- Can cit Nghj di"Ii sd OaIZOOO/ND-CP ngay 11 tir6ng 02 nirm 200(l cira
Clunh phu vd thirhinh Lu4t sria ddi, bd sung rn6t sd clidu cua Lurlt clft clai
vn Ngiri dfnh sO'OOI2OOl/ND-CP ngay 28 thing I nd.rn 2001 sr:a c16i, b6' sun
mQt sd clidu cua Nghi ,Iirrh sd O+|ZOOOIND-CP ngiy 11 thtuig 02 nflrn 200
cia Chrnh phu.

(

. 
,1:

\'1'r 1
',i

Can crr th6ng trJ sd 207412001/TT-TCDC ngdy 14 thfing 12 nriur 2001
cua T6'ng cuc Dia chfnh hudng d6n trinh tU lap, x6t cluygt ir6 sd xin giao rlat,
thu6 dait ddi v6i td chilc, h0 gra dinh, c6 nirAn'trong nucJc.

- Thgc hi6n quyet dinh s6' t0Z+ QD/UB ngh.v 131L212002 ciia UIINI)
liuyQn Thanh Oai vd viOc "Thu hdi 8.557rn2 dat n6ug nghiOp rJ6 chur'.0rr

thr\nh d{t xAy ,l.Urrg giao cho 6ng Ngu-v6n Ven D6 t}ru6 xiil, rhlng xttr)ng srirr

xuat.

1- 86n cho thue dat (bEn A):

- D+i diQn b6n A : Bh Phqrn Tiri Loan tnl6ng phdng [)ia r:hinh ltrt.r'6n.
''. I I a t'nr I /\ :- r ru so: Ihi trdn Kim Br\i - huven Thanir Oai.

2- il, ,n"ulai iiu, tl'
- H6 thu6 cldt: Ot g Ngry6n Vdn D6.

- Sinh ngey -Ly tbing .11 ndm I 3 ry
- Noi dang ky h9 khfiu: tai224 H- Bqch mai - I{n NOi.

- Sd chrrng minh nhAn dAn:' 0l o 'Vzf O Ctr ''u

- Dang ky Hi khoin: Chrla cking k1i tr\i khorin.

- Hai b6n thoi thuAn kf hQp ddng tiru6 dat v6i c6c clidu khotin sutt d.{.r':

l) Dien t[cli: B.SST m?. ii, ' 
' 
,,,, ',t'., 

t^,_ \
- Thu6 c16 xA5'ch-tng ccj sd sirn xuat:1,,;yefZ rn''{ Y3 O A' )

._rr..l:-.-.--.:: 
....-,

:l

"'' 
",..1 
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- vi trf: ThuQc khu ddng Tntilc x6 Bich Hda - huyQn I'harthoai - tiDh

2) Vi tri khu ddt n6i tr6n clugc x6c clinh tlreo t] ban clil: '6"31 
ty lQ

1/2000 puian hi6u F 48- tto (:/*o1 *tr)

3) Thdi h4n thu6 dat: 20 ,*,r, trj tr:,giy: rt8"ttztztl02 tl6ir /"'&'tt22022'

4) vi6c cho thu6 ddt kh6ng IArn rndt quydn sii htlu cua Nhh ntidc cleri

vdi khu ddt vh mqi tei nguyOn nem t'rong ldng dat' 
- .,:.-r-. ..r.rr

Didu 2: B6n B c6 tr6ch nhi6m tri tidn thu6 crdt theo r1u1' rri.ri rrrrtr

sau:

1- Gia tidn thu6 ddt: 1'860ddng/m2/n5tn 
. ^ v. - o/\,r()

2- Tidn thu6 ddt tfnh tit nghy t1'4 tt"''7n.g 12 ,a,r 2002 (ngil' ba, giao

clat tai rhrrc aiulla rrop rai xrro [+. n]ri nd6c huyQn Thanh oai'

3-Phuongthrlcn6pti6rrthu6cldt:(Hhngn6m,Sniirrr'lroacllArrclrrl
ca tiroi gian lhu6): Tidn rnAt hhng n[tn'

Didu 3: vi6c xay drrng c6c c6'g trinhtr6' khuclat trru6 lrhrii lrrrir holr

v6i rnuc clich stt irrrr* aXt'aa ghi tron! didu I cua hQp ddng ntv'

Ei6u 4:

1- Trong thoi gian thrJc hiQn hgp dQlg, b6n Il kiring tlticjt: chur'0tr

quyd, srr cluni i^iiri"arru, trrorrg clu'.a. ara"" ki6. chu'e* tltr'd, sri rl,'g

,ili ,t 
"o 

quy clinh cua ph6p iuAt rlit dai'

'Iro,g thoi gian th;lc \iQn 
hgp rld,g,-b6n A c1a*r btio qu'dustl rluttg tltt

cta b6n B, kh6ng chuy6n O""^Orrdn *i".dU3g 
ftft" cldt trAii cho cfrc tii chii.'

c6 nhAn kh6c khlchrra drigc bdn B thoA thuAn'

2- Trdtlrrg hqp b6n B bi clria t6ch, s6p nhq1l, ciluS,etr doi tiorrtrlt rrglriell

ho6c chu5r6n;it;;iltx ru..rr" t" chr:c,^c6 "lia" 
kh6c rnh ta..6tr phal:

nhan mdi thi ph6p nhan *oi prral 1dm lai.thu tuc thu6 clat. Thoi h*. r'ua

ddt ia thoi ha,lcdn lai .uu hq; ddng ndy., b6n B pirai chiu r,oi chi lrhi phr'rt

sinh hhi ciruyE" giuo cldt thue'cho ph6p nhAn m6i' :

,3.Trongtlroihanrrqpadng..d.,hiQtrlr-tctlrihhrrlr,rror.rb6rrl}trzillri

toin b6 ho'c rnQt phdn khu ddt tnua t^trJc trrdi ha' trri phii thei.g triro cho

b6n A biet tr^r 6c itnhdt rh 6 th6ng. 86, A trA ldi crro b6, Il tro.g tliiti gia.

03 th^*g, ke til ngey uhan #;q{ *tti cua b6n B' T}rcii tliGr. kdt t'ut: }rc11r

cl6ng tinh cten ngey bhn gi.ao.rnd't' b[ng'

4- ilclp aa"gifr"O idt chdm clttt tro.g c6c t.lr,,g 6ci, siru:

'tr)LletthoihanLhu6rldtrnr\kh6ngtltlcjcgiahantlrtrOtijrr:

!

l



?'!

lr; Do cI6 nghi cri'a rn6t b6^n hoqlc 
"a" ua, vi chrdc c, r1tr.n ,lrii .tlric r:6thArn 11uy6'n cho thu6 cldt d6 chap thuqur.

c) ri6, 13 bi ph6 saln hoac bi phrri nrai tii sri, hoirc girii r 6e.d) BGn B bi co quan Nira ntroc co ti:rarn quy€', irr,,- rrii ,rr, a, r,i ,rr.rrrc6c quy djnh cua;ph6p luAt vd cldat clai.n. ^'Lrreu b: , 
;

H- b6" th.ozi thu4n gidi,quir61 tii.si. gi, Ii6'. vrii 
'i6c sti tltr.g rliitsau khi kdi thrrrc hop cldng 

"15, 
t["t rlu.y rri,tr fi^;,;;;'l;;',.''n

Did u G:

Trauh chap gitla hai b6n trong quir trinh thuc hi6n hdp rl$ng t ruiic hOidrrclc g:i{ii quyet bang thrlong ltlctng. T'nrdng hop kh6ng th tldng lu<ing rlutranh chap drrgc giii quyet theo quy dinh cua phSE <Jc thi
rip ludt...',.Didu 7:

FIai bdn cam k6t rhtlc hi6n dring quy dinh cua hrlp cI6 . ndir b$n
l.

tLB uav
irharn

nAo kh6ng thrrc hi6n thi b6n d6 ptrii bdi rhrrong cho vi6c vi h<-i1r cldnggay ra theo quy ctinh cta ph6p luAt
C6c'cam k6i kh6c (neu c6):.

.-l

.; l; '-

Didu 8: Hop ddng ney duoc kf tai phdng Dia chinh lur.r'Gn Tltnnh Oangi5, th6ng 12 nam 20r02, dugc IAp rhirnh G biin rndi b6n "\l -.gnr I t):ll)Phdng Dia chLrnh cd trdch nhig rn grri hop cldng thud dat cl€ir c:iir: r:chinir- ke hqach, Chi cuc thu6, Kho bac, s6 Dia chfnh.
IIcip d6ng ndy c6,hi*Ou h:c ke trr ngi-v ky./.

BEN THUE DAT
(BEN B)

UE

d rlr:ittr: '['ii

i .t'
....,.-.+-tiT.'t' ir'

^(-

(/1 
v

-i,
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o ciiLi Ticii
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uY BAN xnAx nAx
TIIANH PHO HA I\QI

Xdt d€ nghi
NQi tai To trinh sd

CQNG HOA XA TISI CHU I{GIIIA VIE,T NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh Phric

36: 2O() /GP-UBND Hd N|i, ngdy 21 thang 5 ndm 2019

GrAy pHEp xA NUOC THAI vAO c0xc rnixn THUY LgI

uv nex NHAN nAX THAl.lH PHO HA NQI

Cdn ct Lu6t TO chuc chinh q,ryAn dfa phucrng's6 lltZ015lQH13 ngay

t9l6l20l5;

Cdn cir Luflt Thuy 1qi sO 08l20l71QHI4 ngay Dl6l20l7;

can cu Nghi dinh s6 67l2ol8NE-cP ngey rul512018 cria chinh phu Quy
dinh chi ti6t thi hdnh mOt s6 didu cira Luflt Thuy l-o'i;

Cdn cri euy6t dfnh s6 25251QD.-BNN-TCTL .ngdy 291612018 cria 86

N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n vC vi6c c6ng bO thri tqc hinh chinh m6i

ban hirnh, th[r tuc hanh chinh duqc sria d6i, bO sung, thri tpc henh chinh thay th6

uA ti.rt vuc thuy igi thu6c pham vi chric n6ng quAn ly cua BQ N6ng nghiQp vi
PhSt tri6n n6ng th6n;

Cdn cuQuy6t dinh sO ZSSIqO-UBND_ngary 1510212019 cua Uy ban nhdn

ddn thdnh ptrO Ha NQi vC viQc c6ng b6 Danh muc tht tpc hanh chinh, thu tpc

hinh chinh bi bai b6 thuQc linh vuc N6ng nghiQp vd Ph6t tri0n n6ng th6n thuQc

,nA1n qry6n giAi quy6t cua So NOng ,girigp ,a pf,at tri6n n6ng th6n, Uy ban

nh6n aa" .Ap"fr"Ven, UV ban nhAn Oan cAp *e t.On dia bdn thanh pnO Ua Xql;

X6t Dcrn da nghi c6,p giey ph6p ho4t d6ng trong phar vi b6Lo vQ cQng rr.i"h

thuy loi ngay 0gl5l2}i9 cua C6ng ty TNHH May xuAt khdu DI{A vd h6 so kdm

theo;

ctra GiSm d6c So NOng nghi€p vd Ph6t tri6n n6ng thon Hd

1 59/TTr-SNN ngay 17 I 5 12019,

QUYET D[NH:

Di6u 1. Cho ph6p C6ng ty TNFIH May xu6t khAu DHA, dia chi: Xd Bich

Hda, huyQn Thanh Oai, thdnh ph$ He Ngi dugc xi nu6c thai de qua xu ly vdo

c6ng trinh thuy lqi v6i c6c nQi dung chinh sau:

1. Ngu6n ti6p nhAn nudc thii: K0nh ti6u KhC Tang, xd Bich Hda, huyQn

Thanh Oai, thdnh ph6 Hn NQi.

2.Yi tri xi nu6c thAi:

Tga d0 vi tri x6L nu6c thAi c16ng ky tai td bin d6 ti' le 1:5 '000:

)

i: r.

\cr.
.\
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X (m): 2312388; Y (m): 578940 (tireo hQ tea d0 VN2000)

3. Phuong thirc xA nu6c th6i: Tu chay.

4. Che d0 xA nu6c th6i: Li6n tuc.

5. Luu lugng xA nu6c thii 16n nh6t: 15 m3/ngdy.d6m.

6. Chdt lugng nu6c th6i sau xu ly d6m b6o c6c th6ng s,o va gi6 tri cira c6c

th6ng sO.O nt iSm trong nu6c th6i kh6ng vugt qud giit tri t6i da cho ph6p ciia

Quy chuAn k! thupt qu6c.gia vC nuo'c thii sinh hoAt QCVITI 14:20081BTNMT,

cQt B, hQ sO K: 1 ,2; cV thO nhu sau:

7. Thdi hpn cua GiAy ph6p: 03 (ba) ndm.

Di€u 2. Cttcyau cAu OOI vO'i Cong ty TNHH May rrAt khAu DFIA:

1. Thgc hi6n c5c nQi dung.quy dinh tai Di6u 1 cria 9i6v ph6p niry; mQi

thay doi nQi dung quy dinh tai DiOu 1 phai duoc co quan cAp ph6p d6ng y bing

vdn bdn.

2. Thuc hiQn c6c nghia vu cria t6 chric, c6 nh6n dugc c6p gi6y ph6p quy

dinh tpi DiAu 32 Nghi dinh sO 67|2OL8AID-CP ngay ru1512018 cfia Chinh phu

cluy dinh chi titit thi hanh rnQt sO di6u cira Ludt Thuy lqi.

3. Th1rc hiQn quan tr6c luu lugng vd chAt lugng nu6c thAi:

a) Vi tri quan tr[c: Tai vi tri .6119 x6 nu6c th6i (tqa d0 X: 2312388; Y:

578940 theo hQ tqa d0 \N2000).truoc khi xA viro k6nh ti6u KhC Tang, xd Bich

Hda, huyQn Thanh Oai, thanh ph6 Hd NQi.

I

b) Th6ng
DiAu 1 cria Gi6y

rO q,run tric chSt lugng nudc thfii: Theo quy djnh tai Khodn 6

phdp nay.

TT Thdng sii Don vi Gi6 tri tdi tla cho ph6P
(C""*)

1 pH 5-9

2 BODs mgll 60

J T6ng ch6t rin 1o hmg (TSS) mgll, t20

4 TOng chdtrinhda tan (TDS) mg/1 1.200

5 Sunfua (tinh theo HzS) mg/1 4,8

6 Amoni (tinh theo N) mgll t2

7 Nitrat (tinh theo mg/1 60

8 DEiu md thpc vpt mg/l 24

129
T6"9 ra"thAt hoat dQng bC

rndt
mgll

10 Phosphat (tinh theo P) mgll 12

11 T6ng Coliform MPN/I00m1 5.000



-

c) TAn suAt quan tric:
- Luu lugng nudc th6i: Quan trlc hdng ngey.

- Ch6t lugng nudc thii: 03 (ba) th6ng/iAn.

4. Thpc hiQn quan tric chdtlugng nu6c cira c6ng trinh thuy lgi tit5p nhQn:

a) Vi tri quan tric: Tai 02 vitri tr6n k6nh ti6u KhC Tang cir th6:

- Vi tri 1: TrOn k6nh ti€u Kh6iTang, c6ch cira xi th6i vC phia thugng luu 2Am;

- Vitri 2:Tr}nkenh ti6u KhC Tang, c6ch ctra xi thii vA phia hp luu ZOm;

, b) Th6ng sO quan"tr6c:.pH, BOD5, COD, Nitrat, Phosphat, TSS, Amoni,
Chdt hopt dQng bO m[t, T6ng dAu md, Coliform theo QCVN 08-MT:2015IBTNMT
(cQt B1) - Quy chuAn k! thuat qu6c gia vA ch6t lucmg nu6c m{t.

. -l a '
c) TAn su6t quan tr6c: 03 (ba) th6ng/1dn.

5. Hdng nim (tru6c nghy 15 th6ng 12), t6ng hgp b6o c6o Uy ban nhAn dAn

Thenh phd (qua So N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n n6ng th6n HA Nqi, Sd Tdi nguyen

vd MOi trudrng He NOi) ,ii tinh hinh thu goffi, xt ly nu6c thii, xi nu6c th6i vd

cdc v6n dd ph6t sinh trong qud trinh xu ly nu6c thbi, cilc k6t quA quan tric iuu
luqng, ch6t luqng nu6c th6ri sau xu ly vd ch6t lugng nu6c cira c6ng trinh thuy lgi
.. ati6p nhan..Trucrng hqp dQt xuAt phii ti6n hdnh ldy mAu ph6n tich d6 ki6m tra
theo y6u cAu cria co quan nhd nu6c c6 thAm quy€n.

8. Chiu sU ki6m ffa, thanh tra, gi6m s6t qu6 trinh thgc hien Giay ph6p xi
nu6c thii cria co quan c6p ph6p vi co quan nhd nu6c co thAm quydr; chlu sr,r

theo d6i, gi6m .s6t qu6 trinh thUc hiqn Gi6y phdp xi nu6c th6i.cua COng ty
TNHH MTV DAu tu phSt tri6n thuy lqi S6ng Edy; n6u c6 ss c6 b6t thuUng ti6n
quan d6n vi6c xa nu6c thAi, phrli ngirng ngay vi6c xi nu6c th6i vd b6o c6o t6i Sd

NOng nghiQp vd PhSt tri6n nOng thdn Hd N6i, C6ng ty TNHH MTV DAu tu ph6t

tri6n thuy lgi S6ng Diry, chfnh qryAtt dfa phuong dC kip thcri xu ly.

Didu 3. COng ty TNHH May xu6t khAu DHA dugc hucrng c6c quydn theo

quy dlnh tai DiAu 31 Nghi dinh sO 67I20|8AID-CP ngay A|SDA\S cria Chinh
pfrh q"V dinh chi ti6t thi hanh mQt s6 didu cria Lupt Thriy lqi vd c6c quyOn lqi
hgp ph6p kh6c theo quy dinh cua ph6p lu$t.

Di6u a. Giey ph6p nhy c6 hiQu lgc thi hdnh tc6 ttr ngay ky. ChAm ntr6t UOn

muoi nam (45) "iai truoc khi Gi6y ph6p h5t h4n, n6u COng fy TNHH May xu6t

khAu DFLA. cdn titip tpc xi nu6c thii v6i c6c nQi durrg nOu Qi Di€u 1 cria Gi6y
phdp ndy thi ph6i ldm thtr tpc gia hpn Giey ph6p theo quy dinh.

.)

a



Di6u 5. Ch6nh VEn phdng uy ban nh6n dan Thdnh ph6; GiSm d6c So

N6ng nghiQp vd PhSt tri6n n6ng it on Hd NQi; Gi6m d6c So Tdi nguyCn vi M6i
trudng Hd NQi; chu tich uy ban th6n ddn huygn Thanh oai; chu tich, T6ng

Ciam aOc C6ng.ty TNI{H MTV dAu tu phdt tri6n thuy lqi SOng Ddy; COng ty

TNI{H May xu6t khAu DI{A vd c6c dcm vi, c6 nh6n c6 1i6n quan chiu tr6ch

nhiQm thi henh Giay ph6p niry.li

Noi nhpn: b,
-NhuDi6u 5;

- Chir tich UBND Thanh Ph6;
- C6c Ph6 Chir tich UBND TP:

Nguy6n Vtu Siru, NguY6n Qu6c Htng;
- VPLIB: PCVP P.C.Cpng, KT, TKBT;
- Luu VT, SNNro:l.rA"!

r r.i y,'l ) *llJ

TM. UY BAI.{ NHAN D
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l

t



-C6NG TY

chi: D
GREITN

Hd Atrt

s6
u rEr QUA pnau ricn

:I(X..220602t32 0

Thanh Oai, thanh ptrii Ua XOi

VIMCER

i.TFIONG
TOn khdcli
Eia di€m
Eia chi
Tdn m6u

hrrg
quan trEc

Ngdy 16y m5u
Thoi gran ph6.n tich
ri. I(ET QUA PHAN

Glti chfi:
- Vi tri lit, nrdu:
+ I(i: A4du kh6ne klu
+ K2: Miti tlOng kiri
- Quy chuitn so sdnh:

:02
:15106/2022

ndm 2022

- -Ltal tOu lrrc c6ng c6ng ty
tai i<hu r,rrc phia ,uu ,rrr&ng san xu6t

X* 2313187; {= 578851
2313140;y= 578762+ QCVN A5:2013/B

binh 1 gic,)
TNMT: euy chuAn ky thuAt Qu6c gia vC ch6t Iugng kh6ng khi xung quanh (trung+ tt) QC\4v 26:zot g1BTNMT:

Quy chudn ky thuAt qur5c gia v€ ti€ng 6n.r,.'i.

TM. PHONG PIIAN TICH
Hd

DO Thi Nggc Anh
f Linh

MAY XUAT KH

DHA

c0
ilHlil, }IIJU

KdtTT
Phu.q3g"ph6p

:..j_,_,1J.:.:.: 
,

phha,tich

1 Nlhiet d6

QC\4\
05:2013GTIW I

1
1. oc

J 1,JI h^ ;rjo a1ll o/
,/o

3 T6c c16 si6 ' ;'' m/s
<0,34 m.i Il reng 0n dBA TC\AI 7878,2:2070 59,3 64,9 70Q)5 bui 1oT

mg/m3 TC\/N 5067:1995
0,107

o cOid 0,3
?

52TCN 3 514 6287 CO mgim3
3,i45 3,3 1g8 mg/m3 :2009

9 0r2Soz mg/m3 TC\AI 5971 :,,1995, 0,05310 VOCs- @enzen) 0,35mg/m3
<0,004

riru0t'lc t AI

snEEht

- len vd rin hdng drgc ghi theo y€u- (-): Kh6ng c6 quy,linh. cua hdng
- (KPH): Khdng'phtir hiQn.
-6):Thdnp

y€u cdu cii c6ng nhQn trong vimcert 262 vd duqc phdn tich theo
Ran 03

PTN kh6ng gidi quyet

bdn ty CP * vi" iJ-ryh ,.: Tt ! -..

)

Th6ng s6

QCY\I46:20l2,tsTNMr

0,10 j

K1

J

75,6v0,4

NOz 30
i,0,063 0,079 ,'

NIOSH 1501

0,049' .

nay co tri

khi trd
bdi nhd



CONG TY CP T{I vAN n oI Tnu,oNc;I xAy DUNG vA TIilIoNG MAI GRET)N
Phdng thu nghi6m K! thuat phdn tich M6i truong

Eia chi: DVs, Et4, Khu B, dichvqt y€n Nghia,?.iAn Nghro, e.Hd D6ng, Tp.Hd h'ai
T'el: 02463.263.610 Email: phantichgreen@gtnail.com

VIMCERTS 267

I.T}TO}TG TIN CFruNG
T6n ichdch hang

-.i !ura cteril quall trac
Eia cli

x
1en r]lau

l\ga),iay mau
Thoi gian phan tfch
II. IGT QUA PHAN

Ghi chfi:
- Vi tri tilv miu:
+ K3: Ir4Au idr6ng khf tai
+ K4: ivlAr-r khdng irhi tai
t I(5: N4iu lih6ng khi tai
- Quy chnfrn so sdnh:

PHItrU KET QUA PHAN TfCH
Sii:KX.22060i:/3

q1

: COng ty TNHI{ may xu6t khAu DHlr.
: COng ty TNHH may xuAt ktAu DHA.

k-liu ''rr-rc

Khu r,'uc

)G2313133; Y= 578835
X:2313151; Y:578801

' X: 23'73143; )f: 578807

i<hu -,rrc clAu xucrng sirn xuAt

+ QC\D{ {J3:20tr9lBYT: Quy chuan ky thuAtquoe.gia gi6 t{ gioi:hqn ti6p xric cho ph6p crja 50 ytiu t6 h5a Jroctai noi iam viOc.
1{1)QC\T{ 26:7016t8W: Quy chuAn k} tiru{t quoc gia vA vi khi hau - Giri tri clio ph6p vi khi hau r4i noi lirnvi6c;

+ P)QC\T{ 24,7016/BYT: Qulz cirudn lc} thuat qudc gia vc ti5ng 6n - Mirc tiep xfic cho phdp tiong 6n tai nojlam rrcc. 
. ---- ".-r yIIUy llv115 wr] Lal ,,

+ P)QC\'i{ 02:r0r9lBYT: Quy chuan k! thudt quoc gia vc uui- Gie td gioi han titip xric cho ph6p bui tai rroildm vi€c.

TM. PHO ricu 06 ndm 2022
C

Dd Thi Ngoc Anh Linh

TT AI nong so
Eorfr'.''

',', ,vtr..
Firu'ong phdp phdn tich

I(3 I(4' ,,1 "'r'..K5
QCYI,{

03 2AL
1 Nhiot d0 30,9 31 18- 32(1)
2 D6 Am '761 46_ gg{t)
J i oc do glo nVs

QCVN 46:20i2/BTNMTI
<o?

"tr <0;3 <0?, -r1 0,2- 1,5(u
4 Ti6ne 6n ,,,dBA TCVN7878-2:2010 6'7'1 71,2 g5(z)
5 TSP mg/m3 TC\1N 5067:,1,995 ,0,107 0,114 0;l0i : gp)
6 r-n mg/nr3 -IO(02 I ) \1r ? (?( 3 1?7 40
7 NOz mgira3 TC\,N 6137:20A9 {j,071 0,099 0,095 10
8 SOz mgirn3 TC\N 597i:1 0,050 0,05 g 0,055 10
9 UL):" mg/m3 52TCN 35 3:89;r;,,,,.,; ' 98s 847 90s 18.000
10 VOCs- (Benzen) r mg/m3 NIO ,,,,.:0r0M <0,0M <o0n4 1s

IRUdNC

Dtn,rcVA

{.,

- TAn ntiiu va tAn l.hach hing
- O: Kh6ng c6 qut dinh.
- (KPH): Kh6ngphdr hi(n.

:,.9:i.i!!: .y:f,l !:,:: 
,,,o1.? ngdy sau khi trd kat qud prN kh6ng gidi quyit

rrcc l<hteu nat kct qua xet nghi€m.
-(#):Thdne s6 ch-ra droc c6ng nhdn lrong vitncerr 267 vd duqc phd, ticlt rhto

1,iu ctiu cia khdclt hdng.

du'oc ghi theo y1u cdu ctii khach hing

Dan hdnh:
cua CP ttr ya

T9

: Th6n Thanh
: Khdng k}:u

:03
:1510612022

qc
. .o/^

7L,g',

niy chi
ylec

|/ duoc lhtrc hi€n bdi nhd



vrEN NGHIEN cu-u cdNc NGHI.D Va pHAN riCU n{or rnUOXCr
Eia chi: : so tsg- Ph6 tta pintr - Thanh Xudn Trung -Thanh Xudn - Ha NQi

B-4r/20l7IEK-KH&CN do Sd KHCN Tp. Hd NQi cdp ngity 0811212817

trlc s6 hi6u: VIMCERS 228 do B0 TN& MT c6p .

KET QUA THU NGHIEM

s6 ilC0tr:.#r...0.t r...0.6 r zot2

00NG Iy

DHA
1 I -1?T6n khOng khi
2 Kh6ch hdng gili m6u ty m6i tru&ng xdy dr,rng vdthuong mqi Greentu

3 Eia chi
DV5, Ei5, KhU B,

thdnh ph6 I{e N6i
0n Nghia, phucrng f,6n NghTa, qu6n Hd Eorrg.dich vr.: Y

4 Ki hi€u miu
K1-DFIA.220602

r<2-D11A.220602

K3-DHA.220602
5 Ngdy grii mdu: 021 0612022 Ngdy phAn tich: 02-10l0rtii20'22

TT Th6ng sii Eon vi
Phucrng phip

Phf;n tich

KOt qufr
Kl-

1>T1A.220602

K2-
DH4.220602

K3-.

DHA.21.0602

1 Benzen prg/rn3 NiosH 1501 <4,0 <4,0 <4,{}

)

Ghi chri: MAu do kh6ch hdng mang d6n

Th6ng tin do l&dch hang cung cdp

. 
DAI DIEN

NHOM PHAN riCU
PHU TRA(:H

PHONG PHAN TICU

Nguy6n Thanh Binh Pham Hohng Giang

Hd NAi, ngdy l0 thdng 06 ndtn )02,i'

VIEN TRUONG

Tiin

khdng dtro'c sry ddng y caa ViQn

t

t. Kdt qud ndy chi cd gid tri dtiivoi mdrt do khdch hdng giri tdi hodc do Yi€n IETA truc tiilp tay miu tai hi€n tnllng.2 Klt1ng dtoc n'[ch sao m6t
3. (*) Cdc chi fiAu phdn tich

phan kil qud nay ndu
cila nhd thdu phu.

4 Khdch ltdng chitt traclt nhiAnt vd'i thdng tin miu gtri phdn tich

c:6ruG

cs-n, cTR\n )'1, 10 T,ih h^- la;-I.. 1 1n ro

IETA,

T----

*
YMA



, -,::t;.,\:r ;.1!J , i fj 0 N
H E gili.'.'=-gtoun*I 'd ffiH_ !# -
ury,t s#3 i( K .: H*8fu\ M

GTY co PHAN Xlv ou NG V A KV .THLIA T NlOI TRU ONG LlA l\t-,'1

thil nghiQm l{i thuiit Phin tich r'h quan tric m6i trutrng (EN{&AT) - Vimcerts 253 - \/LAT-1.0261

, qu4n Hit D6ng. thanh Phiir Hi Noi

Dia chi: C?1 -20 kh

TelI:0?46 583.295S

u C. KDT Geleximco'
Te12: 0972'

phubng Dircng N0l

r91 i66 Einaii:

t. TlloNG 111'1 61{L|NG

Kldch h"ing

Dla chi

Lo4im6u

So luorc-, I in mau

PI{IEU KET QT]A THU NGI{IEM

C6ng fy cO phin ruvAn m6i trucmg xiy dgng va

DV 5. E.14, khu B, dich qr Ydn }Ighia' phuorrg Y

Nu:oc thal/ Ir46Lr clo I'$ach hirg gui dOn

0 ii NTOI : NT-DHA"220602

rsibVATiCH 0U4/V
9$'l'N

iI. KET OL]A THLi NCIilE\4 KOt qui

TT Tb6ng s6

1 coliforms

Do'n r'i

\4PN/100m1

Phu'ong Ph6P Phin ticlt

TCIN 618?-2:1996

P.1'IlIJONG PHONC;

NTOl

3 000

I{dNOi, ngey 06 th6ng 06 nim ;tl2i

GIAM EOC

VEn QuYrh

'i hoi gian ia ntiu 7 ngiY qui.'i7& thdt g.ton

\ric khtir noi kei

ln.nirt,ki tn ngay rro kit

le

Nriu'ol L4.P PIIIEU

!grr1'6n Thi Thiry Ti6n Hoirng Thi Su'o'ng

i i..,',::1,,r::ir!:h;tng.titocphep'toacki;t:otgattr)r-tgoo.'''.1;lnl'ihi'nit'kh6ng 
j

d,rt|L i:,^g.t t)at1g van u'n-'"u ''n"'e \''ht:ii 'tjtdt iicit ri 01111'1 lrn' mot

nrcng (ENlcL1,T): - .t . -t ..:; ,., sii vlti ndn rhir :

;:hdng EM&.4 T kh6ng chitr lrach nhi€n ve

\,:hiint a)a khdch hdng:

)titng dreoc ghi theo vau ciu cttc ttgLt:\: g;tt

0ru0 rv

l(Y

CO Plnf'l

HA

i'hdttg ttn vi nitr' tin khdch

)



i (ALll

tul

DHA
1?

li.

TRTTNG rAu uOr rnuoNc vA SAN

\TIMCERT 034

56: 11945lKQPT1202L

pnAN rics cnAr
D/c: Lii423, Klru dil dlchvu YOn L6, P,YAn

{ TeL A24.32007660 -

{

plrrfu KEr euA PHAN rfcg
VILA ?5$

Cdng ty TNHH m6i truo'ng va phirt tri6n HoAng l.ong

KM21+300, Qu6c.LQ 6, thdn Nggc Gii, xd Ngoc Hda, huy6n Chuong )vI!,
TP. HA Noi
C6ng ty TNHH rnay xu6t khAu DHA - xd Bicli H5a, huy6n Thanh Oai, thdnh
pUo Ua NOi

Kh6ng khi xung quanh 56 rnlu: 2
KXQ041221_024-02s

03/12/2021

a4fi212021- t7ltu2azt

!.! hiOu : VT-l, VT-2 C0NG'
i RAC}l iltl€l,I

XUAI* MAY

DI{
oAl

'' T0n khdch hAng

Dia chi

Eia di6rn quan tric

I en lnau

MdmAu

Ngiy iAy"rn6u
. ,;Ihol glarl piran tlcn

- TAn miu vd tin lltlch hdng dtrpc ghi rheo),ht ciu aa kltdch hing.

- (s): 1-h6ng sd dwe rhtrc hiQn'btli nhd fiit1phu.

9

Ghi chrt:

(#): Th6ng ,s6 chu'a dwp'c cdng nhQn trong Yimcert 034 (Vilas 755 ) ttit dtrqc thuc hiQn theo lthu cdu ct)a

lch&ch hang

- V! tri ldy mdu:

+ VT-1: I(hu vpc.c6ng c6ng ty.

+ VT-2: khu vr.rc phia sau xu6ng sdn xudt.

..:
- Ke! cd gid t'idin miuphhn riclL - (): Khdng ci qrty dlnh.

- (KPH): Khdngphdt hi€n.

- (KPD: Khdlg phAn ich.

STT Th6ng sii Eon v!
Phuoxg phdp

phfin tich
Kiit quf, ph6n t{ch

QCVN
05:2013/

BTNMT
vT-1 vT-z TB 1h

1 Ti6ng 6n (LAec1) dBA I

I 60,2

2 Nhiot d0 OC QCW
46:201'2/BTNIIIT

1/1 Ozaro 26,1

3 E0 Am o%,RH SCVN
46:2012/BTNMT

62,7 64,1

4
6,l i^
1OC OO g1O m/s SOP-MTKS-LMSOOOA 0,2 I

I

<0,2

5 Cortt pg/m3
Do tai hidn tnrd'ng

GrayuolJ'
420.000' 325.000

TSP Fg/m3 TCW 5067:1995 162 172 3AA

7 Noz pg/nf TCI/N 6l37:2009 12,6 2AA

8 soa pg/mJ TCW 5971:1995 <34 <34 s50

9 CO pg/m3 HDPT/MTKS/2].0] 3,56s 3.193 s0.000

10 VOCs pg/m3 NIOSI{method l50l <3 <3

I

TCW 7878-2:20t0 70\t)



- Qq,chudn so stinh:
+ QCVN 05:2013/BTNMT : Quy chudnk! thuflt qutic gia vA ch6t luong.kh6ng khi xung qlalh
t TB Lh: Ld gi6 tri tirye.binh cdc gi|tri do dugc trong khod,g thdi gian I gid.
* rr)qcvN 26:20r0lBiNMT: euy chuan ty urLrat qu6c gia vi, tiilng 6n

E6

Hd N1li, 
"Say /T. thdng i?,< ndm 202 j

TM TiCH

VAn

Y

,Uu

A
1P

qud n:ay chi cd gid .tri tren mAuph1n tich. - O: Khdng cd quy dinh.

- ffPfl: Klfingpht)t hi(n. *-Tbnmiuvh tin ]chdch hangdugc ghi lrcoyeu ciu aia khdch hdng.

i,



luanh

tdm 2021

rAiU UOT TRUONG VA l(HoANG SAN

NG PHA}.{ TfCH CTTAT T, TR
LK42i, Khu dh clich vu Ydn L0, F.YOry

Tel 024.32007660 -

VIMCERT 034

Si5: 11944/I(QPT/2021

T6n ichAch hdng

Eia chi

-..:. !
Dla Oreln quan u'ac

TOn m6u

vla mau

Ngdy 6y mdu

Thoi gian phAn tich

vllAs t55
PrrrEU l<Er QUA psAu ri

: C6ng ty TNItrI m6i truong vd ph6t tri6n Hodng l.ong

. ICI421+300, Qu6c Ld 6, th6n Nggc Gii, x6.Nggc I-Ida, huy6n Chuomg M!,
' TP. Hd Noi

, COng ty TNHI{ rrray xu6t khAu DHA - xfi. Bjch }I,)a, huyOn Thanh Oai, thdnh
' ph6 HaNqi

.i: I(h6ng ldri sin xudt 56 nr[u: 3 K! hiQu: VT-3, VT-4, VT-5

: i$X041221-044-046

: 0311212021

: 0411.2/2021 - l7/1'2/2021

)

i.

STT Tlrdng s6

tr

Do'n vi Phuo'ng phfp
phfin tich

K0t'qu6 phfin tfch
QCVN

03:2019/

BYT
vT-3 vT-4 vT-5 TWA

I
Ti0ng 6n

(LAeq)
dBA TCW 787B-2:2010 66.4 6A\ 65,4 55(t)

2 TSP mg/m3 TCVN 5067:1995 1,381 145 1
1I ?/< 1 6(z)

J Nhior d0 OC QCW
46:2012/BTNMT

ZJ,O 25,8 1< 1 78 + j2{z)

4 E0 dm %
QCVN

46:2012/BTNtYIT
65,7 64,8 65,2 40 + gg(z)

5 ^t1 oc Oo 910 rn/s
SOP-MTKS-

LM/BOOOA
0,4 o) 0,2

0,2 +

l,5Ql

6 COz" mg/nt3
Do tgi hi6n tnrb'rg

Graywolf
353 360 JYU 9.000

1 SOz- *E/*t TCW 5971:1995 a.D6 0,293 0,1 69 5

8 Noz mg/mi TCVN 6137:2009 0,i15 0,111 0,112 5

9 VOCs mg/m3
NtrOStr{ tnerhod

I s1l
KPH KPH l(PH

10 CO mg/.mr HDPTiMTKS/2].0] <2,69 <2 6I <2,68 20

Glti chfi:

(#): Thdng si| chaa dtqc cdng nh.Qn rrong Vimcert 034 (Tilas 755 ) vd duQ'c thtt'c hiQn theo ydtt citt cia
khach httng

- Y! trt l{ty mau:

+ VT-3: khu vr.rc ddu xucrng san xu6t.

1

q.fi nity chi cd gid tr!tAn..,nfri phdn tich.

- T€n mirrvd lin tltich hing dttgc ghi theo yiu cdt aia khdch hting,

- (*) : thing sri dugc thtrc hi€n boi nhd rhdu Phtt.

- (-): Kh6ng cd quy dlnh.

- (KPH): Kh6ng1'hdt hi(n.

- (KPT): Khrino ,thtin ti^h
5

,:.



+ VT-4: khu v.uc gita xu6ng san xuAt'

+ YT-5: khu rnrc cudi xu6ng san xuAt'

.r;;l#:;r:r#{#:..:,euy chuan ki puat c1u6c gia gi6 tui gi6i han ti6p xrrc cho ph6p cua 50 v€u tO

h6a hqc t+i noi'Liu:n viQc ! r r --^a: +.-

+ TWA: Lit gr.tri.n6,g dQ cua mot ch6t trong kh6ng khi ,r.i trub'ng rao ,IQ,g, tiurr t'ung binh theo

thbi rugng ti.p xtc g gld/ca, +o eib/tuan tam 
"viqc 

*a Hr6',g ouq" ptep d6 ngroi lao dong tirip'xric wqt

qui ngu6'ng nirY'

* (r)qcvN 24:2,r6tByr: Quy ch*6n ky thuit qu6c gia vd ti.ng 6n - Mfc titip xirc cho ph6p ti6ng irn

Tirl[Jffi;Z"or,rr*rr: euy chudn ky thuat c1"r5c gia ve uui - Gl6tri gi6i h4n ti6p xuc ciro ph€p bpi

tai noi ldm viec 
rr",,ar nrrAc c,ia vd vi khi hau - Gi6 tri cho phdp vi khi h+u tai

* tr)qCVN 26:20t6tBYT: Quy chulnky tiruflt qu6c giavd vi k

noi 12m viQc Hd Noi, ngdy ,rl*, rhdng .y'L:ndm 2021

rics

o5 qni van

TM

- KdtqudnoYchi a gid'tr! trin tiiu PhAn ich'
- (-): Kh6tt.,i c6 Ery illnn.

-'r;h ntL!;d EnldiAch tungduqc ghi keoT*u cdr cia khrich hdng'
- (KP H): Khdns PhA hiell )-

)



CoNG TY

DIIA
IRiCtl

YMA
**

?oA

VIMCERT 034 .

Sti:12093/KQPT/202t

TCn ich6ch hAng

Dia chi

Eia di6m quan tric

T0n m0u

l\la lnaLl

Ngdy 16y m6u

Tho'i gian phdn tich

TAM MOI TRUoNG VA KHoANG SAN
pnAN ricn cnAr 0r

E/c: LK423, Khu dlit dichvlt YAn LA, P.YAn

; Tel: 02432A07660 -

,t9A

PIIIEU KET QUA PHA]\ TICII VTL.4$ ?#$

C6ng ty TNIIH m6i tnrdng vi ph6t tri6n I-Iodng Long

KM21+300, Qu6c L0 6, th6nNggc Git, xdNgg,: Hda, huydn Chuong M!,
TP. r-ra Noi
Cdng ty TNHII may xu6t khAu DHA - xd Bich IIda, huytn Thanh Oai, thrinh

pUO Ha XOi

Nu6'c tlidi sinh hoat S5 rnSu: 1 Ki hi0u : NT
N041221 063

03112/2021

041 12/2021 . 17 I 1212021

l

) yeu t6

theo

xuc vugt

rur.r6 \/u

hdp bpi

hi"u tq.i

202 I

STT Thdng sii ponv! Phuong phdp phAn tich
Kiit qui

1:h6.n tich

QCvN
14220081

BTNMT

NT corB
1 pH TCW 6492:201I 7A 5+9
2 BODs (2ooc) ntg/l TCW 6001-l:2008 21 5 6 50

3 TSS mg/l 'I',CVN 662s:2000 45 100

4 TDS ntgll soP-M7'K9-DN09/01 340 r.000

5
Sunfua (tinh theo

H2s)
mg/l TCW 6637:2000 < 0,014 4

6 NIf+.*N mg/l TCYN 6179-1:1996 1,30 10

7 NOr--N t' ntg/l
9MEW44/ 4500.NO;

.E:2At7
4,96 50

au DAu md DTV ntg/l SMEI|IW 55208&F:2017 0 t 8 20

9
ChAt ho4t dQng be

mEt
mg/l SMEWW s540 B&C:2017 0,31

i,01

i,5x1

10

10 POqr_P mg/l TCYN 6202:2008 10

11 Coliforms luffN/l00ml s.0a0

Ghi cltfi:. :

- y! trt la! mau:

+ NT: Nudc thdi tai di€m x6 thdi .

- Quy chuitt so sdnh:

+ QCVN 14:2008/BTNMT : Quy chu6n k! thuat qu6c gia vd nu6c thdi sinh hoat

- K/t qua na.v chi cd gid o'i hdn m&r phdtt lich.

- Ttn mdt w ftn t:hdch hdng.dupc ghi ltco yeu cdu cua khdch hing.

- (*) : Th6ng sd dtpc thtrc hiQn bii nhd rhdu phar.

- (): Kh6ng ci quy dinh.

- (KPH): Khdng phdr hi€n.

- (KPT): Khdngphdn tich. ii

TCW 6187-2:1996



it

702 l

C0NG TY

DHA
MAY XUAT)t

o'At -

-

VIMCERT 034

S(5:1i947/KQPT12021

TCn ldrdch hdng

Dia chi

Eia cli6m cluan trfc

I en marr

v.[a mau

Ngdy ldy m5u

Tho'i gian ph6n tich

TAM MOI TRUoNG VA .[/,HOANG SAN
G P}IAN TICH CHAT L

E/c: LK423, Khu diit dlch w.t y6n L0, p.I,On

; Tel: 024,32007660 -

i

PHrEU rsr QUA PHAI\ ricn
vtLAS 755

C0ng ty TNHI-I r:rOi ru'd,ng vd phdt hiiin Hoang J_ong

KM21+300, Qu6c L6 6, th6n Ngpc Gid, id Ngoc I{da, huy0n Chuong M},
TP.I{A N6i

c6ng ty TNIJ}I rnay x,dt krdu DHA - xd Bich lloa, huyQn Thanrr oai, thinh
ph5 Hzi Noi 

2 ----J a" 14",

]rludc sach S5 mfirr: I j(li hi6u ;NC
N041221_067

03/12/202t

04/12/2021 - 17 / 12/2021

)

Ghi clttii

(#): Thdng sii chwa durc cdng nhin n'ong Yimcert 034 (vilas 7s5 ) vd dr.ro't: phdn tich theo yau cdu ctia
Iihdch hdng

- xit qrd nA! chi cC, gid ti tr€n rndu phdn tich. - (-): Kh6ng c|, qqt dinh.
- (KPH): Kh&,g phdr hiin.
- (KPT): Khdngphiin tich.

STT A
r nong s0 Don vi ?huo'ng phfp phtn tfch

.,-A,
Ii.et qua

phin tfch QCyN 01-

1:2008/BYT
NC

I LOlrIorm CFU/I01ml T'Cni 6187_1:2019 KPI.I <3
L Dlu m6'l<hod.ng# mg/l SMEWW 55208&F,.20]7 I(PH

DO" rng/l TCVN 732s:2004 1? S

4 pI{ TCVN 6492:Z0t I 7 1 6+8,5
5 T6ng Photpho ntg/l TCTrN 6202;2008 <0,04

6 Tdng N mg/l TCI4,I 66sB:2000 9,53

9,47
n Nhu ciu oxi hda

hpc (COD)# tng/l SAIE\VW 5220C:2017

8 N1ii6t d6 i ,C
SMEWW 25508:2017 11 /L!r1

fOrg .n6r,-inlo
lirag (TSS) mg/l TCVN 662s;2000 8

10 BOD5 #
ntg/l TCW 6001-l:2008 4,40

11 DQ mlu Pt-Co TCYN 6185:2015 <6,6 l5

- TAn nfrr vd t€n lihltch hc'utg du.ot ghi.theo yat cdu caa khltrch hdng.
- (a): Thlng sii rlrr.oc tke hi€n bdi nhd hiw phu.

b

9
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+ QCVN 08-MT:2015/BTNM-T ;.a:'t'fu 
lS thu0t qu6c gia vii chAt lnorrg nu:6-c m[t

+ CQt B1: Dtrng cho mpc diclr tugi ti6u, thtty rot r19, c6c muc dich sir dqng klr6c co y6u ciiu chAt

ir',n"g,*0" *r*g trl iloflc c6c mpc clicli su clqng nhu lo+i 82'
Ha NOi, ngal' iT" ltang 'j;!* nimt 202"1

TM PH ricn

E6 Thi ThriY Vfin

E6C

Linh

,': !

- Kit qtd ntt-t'chi cd gid tt'i tetl ndu Phrin tbh.
- (-): Kh6n:1 cd uu! drnn-

'n;,., ,,,i,, *i tnu khrich htns dtftic chi ilro\,eu ciuda khdclt httng'
- (t{l'}tt): l.hdngPhdt hiQtt ;

.-t
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.DH{A

CQNG HOA XA Ugr CH0 NGHIA VrEr
DQc I$p - Trp do - H4nh phric t

000-------

2018
 ,

BIEN BAN

BIfiN BAN NGHIpM THU LAP DAT THIET BT TINH
" cONC rRiNg: rni6t kii, chii tpo, I6p tlat ve hudng d6n vgn hinh hQ thring thi6t bi xft

,

If nudc thii sinh hoSt cong xudt 15m3/ngdy. DOm cho c-6ng ty TNHH

ETAETEM, IJffiifHnranh oai, rhanhnr,a rruNoi

DOI TUqI{G KTEM TRA, NGHISM THU:

Thi6t bi, vft tu cho lip tlat hG thting xfr If nurS'c thfri sinh ho4t cdng su6t lsm3inghy. E6m

1. THANH PIIAN TRII. C TIEP KIEM TRA, NGI{IEM THU:

A. E{.I DTEN CHtI OAU TI'J C6NG TY TNHH MAY XUAT XTTAU DHA

1. Ong@a) I\tfr.W- uh; .f,*U - chric vu: .......f E-'....c{....,li*.

2. 6ng0a)

b. DAI Dn0N NHA ruAu rHI c6Nc: cONc ry rNHH ivror rRrIoI{c va puAr
TRIEN HOANG LONG.

1. 6ng(ba): Nguy6n Quang Luu Chric vp: Gi6m d6c

2. 6ng@a): Chric vr;: NV k! thuflt

2. THOI GIAN NGHIEM THU:
?

BIt ddu: )J^ ngay 2- thang A1 n[m 2018

K6t thric: M tu ngay LLthang Oj ndm 2018

T4i: Xd Bich Hda, HuyQn Thanh Oai, Thinh phd He NOi

3. NQI DUNG KIEM TRA:

a) Tdi liQu cdn cfi nghtQm ih;
- 

, 
q6n ct Nghi dinh s6: 46/20I5|ND-CP ngity 12105/2015 vA quan ly ch6t lucyng vd b6o tri

-c6ng trinh 56y dUng

- Hqp d6ng kinh t6 sO I8OZOA{DKT-HL ngiry 2110812018 gita C6ng ty TNH}I may xu6t

khAu DI{A vd cdng Ty TNHH MOi trudmg vi phrlt tri6n Hoang Long.

- Cdn cri Bi0n ban Ki6m tra nghiQm thu vflt liQu ddu vdo tru6c khi ilua vio sri dgng sO

01AIT/TBDV ngdy 11 thang 09 ndm 2018.

Thanh Oai, ngdy

SO: 02 NT/TCLD

9t

c0N,
NHIITRATH

uot r
:t vir P.tti

Atl

T}IdA
XUAT

C 0ttc TY
I flAtCll ]']HIElI1 Htju HAIi:,MA Hn AU

*
L



-

tS. t<lrdi laqng nghtQm thu

Tr6n cry s& kitim tra thlrc t6 tai hiQn truong dugc c5c b6n xdc nhfln vC kh6i lugng c6ng

viQc dI hodn thanh:

- EA ban giao dAy dri c6c lo4i m6y m6c thitit bi cria hQ th6ng xrl 1y'nu6c thf,i (duqc c6c b6n
, - .) t r r . +. ! - --t-. J----

x6c nh4n bing bi6n bin ki6m tra, nghi$m thu vflt liQu dAu vio tru6c khi di vio srl dung s0

014{T/TBDV ngiy 11 Th6ng 09 ndrn 2018). ?

'- , - C6ng ty TNHH mdi trulng vd ph6t tri6n Hoang Long dd hoan thanh viQc 16p dat dAy dri

thiet bi cho hQ th6ng xrl g nudc thii sinh ho4t c6ng su6t 15 m3/ngdy.ddm cho COng ty TNIIH

may xufit khAu DHA theo dring nQi dung c6ng viQc d5 dugc c6c bbn th6ng ntrdt tai Hqrp d6ng

kinh t6 s6 r3ozO/HDKT-HL ngiry 2llO8/2018 gita C6ng ty TNHH may xuAt khAu DHA vi

Cdng Ty TNHH Mdi trucrng vd phdt triOn Hodng Long.

- eud trinh 16p d4t dim b6o k! thuflt, m! quan c6ng trinh, tu6n thri d6y dri theo nQi quy c6ng

trudng cria chri dAu u.

- C6cb6n ctrng nhau ki6m tra vd x6c nhfn an todn trudc khi cho dAu ni5i vdo hQ th6ng diQn

r'i
cria c6ng ty.

trltit I

* MAY }4.KET LU$.N:

- Hai b6n th6ng nh6t nghiQm thu lip dflt hQ th6ng xri ly nudc thii, cho ph6p d6u n6i veo he
{,}Ej

diQn cria cdng ty d0 vfln hanh chinh thirc.

- Bi6n b6n ndy dugc 16p thanh 04 bhn, dai diqn m6i b6n gi[ 02 bin, c6 gi6tt\ ph6p ly

nhau./.

5. CAC THANH PHAN TRI/C TIf,P THANI GIA NGHIE.'M TITU:

EAI DIEN CHO BAU TTI
c6xc rv txni MAY XUAr xnAu DHA c0

VA

EAI DIEN NHA THAU
NG TY TNHH TU6T TRIIC,I.{G

HOANG LOI{G

TY

iitlu

.iCtlo L
.iRIEN *

f.

lo1 T*V a^6 a..
l^r^

H[luttHtitl Hll,lnIctt
T ntldtrttrrtO

V

coruG rv

'ffn
!a,^

' 
'ltl' 

'

l

A



cQNG HoA xA ngr cnt Ncnla. vrloT

DQc l$p - TU do - H4nh phrftc

------------0

Thanh Oai, ngdy 2/- 20r8
AA'

BIEN BAN SO: 03 NT/TCLE
 'BIEN BAN NGHIEM TIIU VAN HANII CO TAI

- couc TRiNII: rni6t t<6, .il6 tso, rip aii vi hudng d6n vfn hirnh hQ th6ng tni6t ui xrr

If nudrc thf,i sinh hopt c6ng xu6t lsm3/ngiry.^DOm cho Cing ty TNHH
:*.

may xudt kh6u DIIA '

D[A DIEM: Xd Bich Hda, HuyQn Thanh Oai, Thanh ph6 Ha NOi

DOI TTIqI{G KIEM TRA, NGHTE,M THU:

fniiit bi, vft tu cho lip tlat hQ thting xfr lf nufc thii sinh ho4t c6ng suit 15m3/nghy. EGm

1. THANH prrAN TRr/C Trrp XmNI TRA, NGHTEM TnU:

a. Eg,r DrpN crro oAu ru; c6NG Ty TNHH MAy xuAT xrrAu DHA

l. Ong6a) Nq"rl.- .....VaT,.....Tun,{ . . Chric,r.u' .......Td.....rxl...e[r,il^..................;
<'l <l J

2. Ong@a)..... ... Chric vu: .......... ..:.............. ,

b. DAI DIEN NHA THAU THt CONC: CONC TY TNHH nAOI TRTTCTNG VA PHAT

TRIEN HOA}IG LOI\G.

1. Ong(ba): Nguy6n Quang Luu Chric vU: Gi6m d6c

2. 6ng@d): Chric vu: NV k! thu{t

2. THOI GIAN NGHIE,M THU:
gitdAu: A'tk ngey ZZ thane ()E ndm2018 i

ti

K6tthric: 14"J0 ngiry)Lthang 0j ndm2018

Tpil X5 Bich Hda, HuyQn Thanh Oai, Thanh pnO Ua Nqi

3. NQI DUNG KIEM TRA:

,) Tdi li€u cdn c* nghiQm thu:

- CAn crl Nghf dinh s6: 46l2015iI.{D-CP ngdy l2l}5l20l5 v0 quan ly ch6t luqng vd b6o tri

"cOng trinh.xdy dpng.

- Hqp d6ng kinh t6 st5 tgOzOmpKT-HL ngiry 2l/0812018 gifta C6ng ty TNHH may xudt

khAu DHA vi C6ng Ty TNHH MOi truong vi ph6t tri6n Hoang Long.

- Can cri Bi6n ban Ki6m tra nghiQm thu vflt liQu dAu vdo tru6c khi dua vdo sri dung s6

01AIT/TBDV ngiy 1 1 th6ng 09 nlm 201 8.

c
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Cdn cir Bi€n ban Nehiem thu lap dAt thi6t bi tinh sO OZngtlTCLD ngey 2I thbtgog n[m

201 8

Q. fndi bqng nghtQm tllu

Tr6n co sd kiOm trathpc tti tpi hiqn trudng c6c bOn x6c nh4n nQi dung sau d6y:

Sau khi ki6m tra t4i c0ng trudrn g, ghc bOn cring nhau vin hanh todn bQ hQ thdng. Tai thli

.. +.16r LUdN;

- Hai b6n th6ng nhSt nghiqm thu vfln hdnh hQ th6ng xrlly nudc thai..

BiOn ban ndy dugc l4p thanh 04 bin, dai dipn m5i b6n git 02 bin, c6 gi6 trf ph6p ly nhu

nhau./.

5. CAC THANH PHAN TUC TIEP THAM GIA NGHIEM THU:

EAI DIEN CITO DIU TII EAI DIEN NHA THAU
cONc ry tNHri MAy xuAr xnAu DIIA c6xc ry rNHH tuor TRIIoI\IG

VA IIOANG LONG
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\l.i ),\ tlrrr.1. (t'{}i}lil.r\ i5-(t(ti

lf*rf Srirr ffr*.}rrr rr*ifr ffrirri Jfrr$.ll

tli*sJ: ft$l rlurrg ur.ing r iic:
rfiill-g*$i r/rlrug Jrgltrt ru&rr"-\'{Ift j

,llrrril lim trtin drtrtt: ,i.]

lltrrr ll rlrirrp \ ru!I* t':i5r llictr r'rr Ilrrr. t"lirr ctrin'i"rr rir sri lr r'.ic tlr;ii sirrh lr*lrl
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