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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
BTCT

:

Bê tông cốt thép

BTNMT

:

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng

BXD

:

Bộ Xây dựng

BYT

:

Bộ Y tế

CBCNV

:

Cán bộ công nhân viên

COD

:

Nhu cầu oxy hóa học

CSĐT

:

Cảnh sát điều tra

CTNH

:

Chất thải nguy hại

CTR

:

Chất thải rắn

Dầu DO

:

Dầu diesel

KK

:

Không khí

KPH

:

Không phát hiện

NĐ-CP

:

Nghị định - Chính phủ

PCCC

:

Phòng cháy chữa cháy

PCT

:

Phó chủ tịch

PTP

:

Phó trƣởng phòng

QCVN

:

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

:

Tiêu chuẩn Việt Nam

TNHH

:

Trách nhiệm hữu hạn

UBND

:

Ủy ban nhân dân

XLNT

:

Xử lý nƣớc thải
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Chƣơng 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. Tên chủ cơ sở
- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T.
- Địa chỉ văn phòng: 530H Ngô Quyền , phƣờng An Hải Tây, Quận Sơn Trà,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Nguyễn Hoàng Chương.
- Điện thoại: 0908333058; E-mail: hoangchuongtdt@gmail.com.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0401339287, đăng ký lần đầu ngày 02/03/2010,
đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 29/01/2015 của Công ty Cổ phần T.Đ.T.
1.2. Tên cơ sở
- Tên cơ sở: Xƣởng gia công mạ kẽm nhúng nóng.
- Địa điểm cơ sở: Thôn Thái Sơn 2, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam.
- Thông báo số 285/TB-UBND của UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã) ngày
24/10/2011 về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trƣờng của Dự án
Xƣởng gia công cơ khí, kết cấu thép nhúng mạ kẽm tại thôn 02 Thái Sơn, xã Điện
Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về
đầu tƣ công): Dự án nhóm C (tổng mức đầu tƣ 9 tỷ đổng). Tổng diện tích đất sử dụng
2.678m2.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở
1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
Công suất 450 tấn sản phẩm/năm.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
Kim loại sau khi đƣợc cắt gọt định hình đúng tiêu chuẩn đƣợc đƣa vào ngâm
trong bể chứa dung dịch Axit Clohydric HCl (10%-20%, tùy theo mức độ gỉ sét của
kim loại). Sau thời gian ngâm trong bể axit, kim loại đƣợc đƣa sang một bể nƣớc để
tráng rửa phần axit còn dính lại trên kim loại. Để tẩy sạch bề mặt lần cuối, làm tăng độ
bóng sáng của bề mặt kẽm và cơ tính của lớp mạ kẽm, kim loại đƣợc đƣa qua nhúng
vào bể trợ dung chứa hỗn hợp dung dịch Kẽm Clorua (ZnCl2) và Amoni Clorua
(NH4Cl) sau đó đƣợc sấy nhiệt trực tiếp để tăng nhiệt cho kim loại tránh làm mất nhiệt
gây hại cho lò nhúng kẽm. Sau khi nhúng kẽm, kim loại đƣợc tiếp tục qua lần lƣợt 2 bể
thụ động hóa, tại đây kim loại đƣợc nhúng trong bể chứa dung dịch Axit Cromic với
nồng độ từ 3%-7%, nhiệt độ từ 550C – 650C và kim loại đƣợc làm mát bằng quạt công
nghiệp. Kim loại đã mạ kẽm khi đi qua bể thụ động đƣợc phủ một lớp Cromat vô định
hình trên bề mặt để tăng khả năng chống gỉ cho bề mặt kim loại. Thành phẩm đƣợc
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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kiểm tra chất lƣợng, bảo quản và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
Sản phẩm cần mạ
Làm sạch bề mặt bằng
dung dịch HCl
Rửa sạch bằng nƣớc

Bể trợ dung dịch chứa
ZnCl2 + NH4Cl
Sấy khô bằng nhiệt lò đốt
Gas
Nhúng kẽm nóng (435455oC)
Bể thụ động CrO3 (bể 1)

Bể thụ động CrO3 (bể 2)

Thành phẩm
Hình 1.1. Quy trình sản xuất tại xưởng
1.3.3. Sản phẩm của cơ sở
Sản phẩm của cơ sở: Kim loại đã đƣợc mạ kẽm nhúng nóng.
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn
cung cấp điện, nước của cơ sở
1.4.1. Nguyên liệu, vật liệu
Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên, vật liệu chính của cơ sở
STT
1

Tên nguyên liệu
Kẽm

Định mức (kg/tấn sp)

Khối lượng (tấn/năm)

40-50

18-22,5

1.4.2. Nhiên liệu
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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Công ty sử dụng gas để làm nhiên liệu đốt cho lò sấy, khối lƣợng gas sử dụng
1.000kg/ngày.
1.4.3. Điện năng
Nguồn điện cấp cho công trình đƣợc lấy từ lƣới điện hiện trạng 22/0,4 KV của
khu vực. Điện năng sử dụng trung bình 6.453 Kwh/tháng1. Công ty sử dụng máy phát
điện công suất 30KW.
1.4.4. Hóa chất
Trong sản xuất Công ty sử dụng các loại hóa chất chủ yếu nhƣ HCl, NH4Cl,
Na2Cr2O7, Na2CO3, ZnCl, CrO3 với khối lƣợng thống kê tại bảng 1.2.
Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất
Định mức

Khối lượng (kg/năm)

ZnCl

0,5kg/tấn sp

225

2

NH4Cl

0,5kg/tấn sp

225

3

Na2Cr2O7

0,1kg/tấn sp

45

4

HCl

0,5kg/tấn sp

225

5

Na2CO3

0,1kg/tấn sp

45

6

CrO3

0,01kg/tấn sp

4,5

II

Hóa chất trong xử lý nước thải

1

NaOH

50g/m3

180

3

108

STT

Tên nguyên liệu

I

Hóa chất chính trong sản xuất

1

2
III
1

Phèn nhôm

30g/m

Hóa chất trong xử lý khí thải
Vôi

1,6 kg/ngày

480

1.4.5. Nước
Nƣớc phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất đƣợc khai thác nguồn nƣớc dƣới đất tại
cơ sở đƣợc Sở TNMT cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất Số 432/GPSTNMT ngày 01/09/2020. Lƣợng nƣớc sử dụng cho hoạt động của cơ sở là 13 m3/ngđ.
Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn vận hành
STT

1
2

Mục đích sử dụng

1

Cấp nƣớc sinh hoạt

2

Cấp nƣớc cho sản xuất

Định mức

Số lượng

Nhu cầu sử
dụng nước
(m3/ngày.đêm)

45lít/ngƣời/ca2

20 ngƣời

0,9

8 m3/tấn sp

1,5 tấn sp/ngày.đêm

12

Thông báo tiền điện năm 2021 của Công ty CP T.Đ.T.
TCVN 33:2006: Cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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STT

Mục đích sử dụng

Định mức

Tổng:

(làm tròn)

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T

Số lượng

Nhu cầu sử
dụng nước
(m3/ngày.đêm)
13
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Chƣơng 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG
2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch
tỉnh, phân vùng môi trường
Xƣởng gia công mạ kẽm nhúng nóng hoạt động tại thôn Thái Sơn 2, xã Điện
Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và
vùng hạn chế phát thải theo quy định chung về phân vùng môi trƣờng tại Điều 22 Nghị
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Trong quá trình hoạt động
sản xuất Cơ sở sử dụng nguồn nƣớc ngầm tại chỗ tổng lƣu lƣợng đƣợc phép khai thác
là 15 m3/ngày.đêm đƣợc Sở TNMT cấp Giấy phép khai thác và sử dụng nƣớc dƣới đất
Số 432/GP-STNMT ngày 01/9/2020, nguồn điện đƣợc cấp từ đƣờng dây 22KV của
khu vực, nƣớc mƣa đƣợc thu gom bằng mƣơng quanh xƣởng và nƣớc thải công nghiệp
đƣợc xử lý tại hệ thống XLNT của Cơ sở có công suất 15 m3/ngày.đêm sau đó tái sử
dụng không thải ra môi trƣờng. Hiện trạng, hệ thống giao thông ra vào Cơ sở tƣơng
đối hoàn chỉnh, dịch vụ bƣu chính vi n thông đầy đủ, diện tích cây xanh 15% tổng mặt
bằng Cơ sở. Đồng thời, Cơ sở đã đƣợc UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện
Bàn) Thông báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trƣờng tại Thông
báo số 285/TB-UBND ngày 24/10/2011.
2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
- Khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải và nước mưa: Nƣớc thải
sinh hoạt tại cơ sở phát sinh 0,9 m3/ngày đêm. Lƣu lƣợng phát sinh nƣớc thải sinh hoạt
nhỏ và đồng thời, cơ sở sử dụng lao động chủ yếu tại địa phƣơng nên lƣợng nƣớc thải
phát sinh thƣờng thấp hơn so với tính toán. Vì vậy, thực tế lƣợng nƣớc thải sinh hoạt
phát sinh là rất thấp tƣơng đƣơng với hộ gia đình nên sau xử lý ở bể tự hoại nƣớc tự
thấm. Nƣớc thải Công nghiệp đƣợc thu gom bằng mƣơng dẫn về hệ thống xử lý nƣớc
thải công suất 15 m3/ngày đêm và nƣớc thải sau xử lý đƣợc tái sử dụng cho sản xuất.
Bên cạnh đó, nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thu gom bằng mƣơng xung quanh xƣởng dẫn
đến hầm chứa để lắng cặn sau đó thoát vào mƣơng tiêu khu vực.
- Khả năng chịu tải của môi trường đối bụi và khí thải, tiếng ồn: Hoạt động sản
xuất tại xƣởng phát sinh bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển nhập
nguyên liệu, xuất hàng hóa, bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất… góp phần làm gia
tăng hàm lƣợng bụi, khí thải, tiếng ồn trong môi trƣờng không khí tại khu vực cơ sở.
Tuy nhiên, trong quá trình sản suất Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu đến
môi trƣờng không khí. Đồng thời, xƣởng nằm tại khu vực nông thôn thông thoáng, có
chất lƣợng nền không khí tƣơng đối tốt nên khả năng tác động đến môi không khí tại
khu vực xung quanh cơ sở là không đáng kể.
- Khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải rắn: Hoạt động sản xuất
tại xƣởng phát sinh chất thải sinh hoạt nhƣ bao bì thùng carton, vỏ chai nhựa…; chất
thải nguy hại nhƣ hại nhƣ giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang hỏng, hộp mực
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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in, bùn thải, bao bì cứng thải bằng sắt; chất thải công nghiệp thông thƣờng nhƣ phế
liệu kim loại. CTR đƣợc tập kết vào các thùng rác theo đúng mã màu quy định, chứa
đựng đủ lƣợng rác thải phát sinh. Các thùng rác có nắp đậy giảm thiểu mùi hôi phát
sinh và các thùng nên có bánh xe để thuận lợi cho việc vận chuyển. Nhà lƣu trữ chất
thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại đảm bảo các thùng phân loại dán nhãn, mã
số, có bờ bao, rãnh thu gom nƣớc chảy tràn theo quy định. Công ty hợp đồng với Công
ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị Quảng Nam thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh
hoạt theo hợp đồng số 31/ĐB17 ngày 01/04/2017; Công ty hợp đồng với Công ty Cổ
phần Môi trƣờng Đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn thu gom, vận chuyển và xử lý chất
thải nguy hại, công nghiệp theo hợp đồng số 14/2022/HĐCNDT ngày 06/01/2022. Vì
vậy, khả năng thu gom, xử lý chất thải rắn thông thƣờng, CTNH cho cơ sở gần nhƣ
triệt để theo đúng quy định nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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Chƣơng 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP
BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
- Nƣớc mƣa từ mái nhà đƣợc thu gom theo đƣờng ống thoát và nƣớc mƣa chảy
tràn trên mặt bằng cơ sở đƣợc thu gom bằng mƣơng hở bê tông xung quanh xƣởng có
kích thƣớc LxBxH = 80x0,3x0,4m dẫn đến hầm chứa BTCT có kích thƣớc LxBxH =
5x3x2,5m để lắng cặn sau đó thoát vào mƣơng tiêu phía Đông Bắc.
- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc mƣa:
Nƣớc mƣa chảy tràn
Mƣơng thu xung quanh
Xƣởng
Hầm chứa lắng cặn
Mƣơng tiêu khu vực
Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước mưa
3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
- Nƣớc thải sinh hoạt: Chỉ phát sinh từ quá trình vệ sinh của công nhân viên làm
việc tại cơ sở, với lƣợng nƣớc thải phát sinh tƣơng đƣơng quy quy mô hộ gia đình
(<1,0 m3/ngày.đêm). Nƣớc thải nhà vệ sinh đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn, sau đó
tự thấm đất.
- Nƣớc thải công nghiệp: Nƣớc thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất đƣợc thu
gom bằng mƣơng dẫn bê tông có kích thƣớc LxBxH = 40mx0,4mx0,5m về hệ thống
xử lý nƣớc thải công nghiệp công suất 15 m3/ngày.đêm của cơ sở.
- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải công nghiệp:
Nƣớc thải tẩy rửa
Mƣơng dẫn
Hệ thống XLNT của
Xƣởng
Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải công nghiệp
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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3.1.3. Xử lý nước thải
- Nƣớc thải công nghiệp: đƣợc thu gom bằng mƣơng dẫn về bể điều hòa, do lƣu
trữ lâu nên một phần chất lơ lửng đã đƣợc lắng, sau đó đƣợc bơm sang bể trung hòa và
trung hòa bằng kiềm (dung dịch NaOH), sau khi trung hòa nƣớc thải sản xuất có pH =
7,5 – 8 (kiểm tra pH bằng giấy quỳ), đồng thời tại bể trung hòa này tiến hành quá trình
keo tụ bằng phèn nhôm. Sau khi tiến hành trung hòa và keo tụ nƣớc thải đƣợc dẫn qua
bể lắng cặn, tại bể lắng cặn do pH = 7,5 -8 nên kim loại nặng kết tủa và lắng cùng chất
lơ lửng (do sử dụng hóa chất keo tụ nên hiệu suất lắng đạt 90-95%, hầu hết các chất có
trong nƣớc thải sẽ lắng xuống). Nƣớc thải sau khi qua bể lọc than hoạt tính. Sau đó,
nƣớc tiếp tục qua hệ thống lọc áp lực tự động. Nƣớc sau khi lọc đƣa về bể chứa sau đó
tái sử dụng. Lƣợng bùn cặn thu đƣợc từ bể trung hòa và bể lắng sẽ đƣợc xử lý làm ráo
nƣớc nhằm giảm độ ẩm tại sân phơi bùn, sau đó đƣợc đóng bao và hợp đồng với đơn vị
có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. Quá trình xử lý nƣớc thải, xử lý
bùn cặn ƣớt đƣợc thực hiện thủ công.
Nƣớc thải tẩy rửa
Bể điều hòa
Bể hòa trộn phản ứng
Bể lắng
Bể lọc chậm
Hệ thống lọc áp lực tự
động
Bể chứa nƣớc sau xử lý

Tái sử dụng

Bay hơi

Hình 3.3. Quy trình xử lý nước thải công nghiệp
- Thông số, kích thƣớc công trình xử lý nƣớc thải công nghiệp:

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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Bảng 3.1. Kích thước các công trình xử lý nước thải công nghiệp
STT

Kích thước (LxBxH)

Tên hạng mục

1

Bể điều hòa

2,2mx1,5mx2m

2

Bể hòa trộn phản ứng

5,1mx2,2mx2m

3

Bể lắng

Ø 2,5m, H=2m

4

Bể lọc chậm

5

2mx2mx2m
Bể 1:20mx15mx2m
Bể 2:15mx15mx2m
Bể 3:15mx15mx2m

Bể chứa nƣớc sau xử lý

- Công trình xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt: Công ty đã xây dựng 01 bể tự hoại 3
ngăn, thể tích 4m3.
3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
- Công trình thu gom khí thải trƣớc khi xử lý: Khí thải phát sinh từ công đoạn
nấu và nhúng kẽm đƣợc thu gom bằng chụp hút theo đƣờng ống thu gom khí thải bằng
thép, đƣờng kính 0,5m; dài 2,8m.
- Công trình xử lý khí thải: Dƣới tác dụng lực hút của quạt ly tâm, khí thải phát
sinh từ công đoạn nấu và nhúng kẽm đƣợc thu gom bằng chụp hút theo đƣờng ống thu
gom về tháp làm mát và hấp thụ. Tại đây, dòng khí đi từ dƣới lên gặp dòng nƣớc vôi đi
từ trên xuống khi đó bụi sẽ tách ra khỏi dòng khí thải rơi xuống đáy tháp, còn khí độc
sẽ đƣợc hấp thụ. Sau khi qua tháp dòng khí đƣợc thải ra ngoài ống thải cao 3m đƣờng
kính 0,5m đạt QCVN 19:2009, cột B (Kp = 1, Kv = 1,2).
Ph u thu khí thải
Quạt hút ly tâm
Tháp làm mát và
hấp thụ
Khí thoát ra môi
trƣờng

Bể hòa vôi
Bơm
cao áp

Hình 3.4. Quy trình xử lý khí thải
- Điện năng tiêu tụ của hệ thống xử lý khí thải 22,5Kw/h.
- Hóa chất sử dụng: Vôi 1,6 kg/ngày.
3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: Công ty đã xây dựng kho lƣu
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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giữ tạm thời chất thải rắn thông thƣờng có diện tích 42 m2, mái lợp tôn, tƣờng bao
quanh bằng gạch, nền đổ bê tông, có cửa khóa và gắn biển báo.
- Cơ sở phát sinh chất thải rắn thông thƣờng 1m3/tháng tƣơng đƣơng 470
kg/tháng thành phần chất thải rắn thông thƣờng nhƣ sau:
Bảng 3.2. Khối lượng và thành phần chất thải rắn thông thường tại cơ sở
TT

Khối lượng (kg/tháng)

Thành phần

1

Rác hữu cơ

329

2

Rác vô cơ

94

3

Rác tái chế

47
Tổng cộng

470

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
- Kho chứa tạm thời chất thải nguy hại: Công ty đã bố trí thùng chứa riêng biệt,
có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải; kho lƣu giữ tạm thời chất thải nguy hại với
diện tích 42m2, có mái che bằng tôn, vách ngăn bằng gạch, nền đổ bê tông, có cửa
khóa, bên ngoài có bảng tên, biển báo hiệu.
- Cơ sở phát sinh 90kg/năm3 chất thải nguy hại và thành phần chất thải nguy hại
phát sinh nhƣ sau:
Bảng 3.3. Khối lượng và thành phần chất thải nguy hại tại cơ sở
TT

Thành phần

Khối lượng
(kg/năm)

Trạng thái
tồn tại

Mã chất thải
nguy hại

1

Bóng đèn huỳnh quan và các loại
thủy tinh

5

Rắn

160106

2

Giẻ lau thấm dầu

31

Rắn

18 02 01

3

Hộp mực in đã qua sử dụng

3

Rắn

08 02 04

4

Bùn thải

28

Lỏng

12 06 06

5

Bao bì cứng thải bằng sắt

23

Rắn

18 01 02

Tổng cộng

90

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
* Đối với phƣơng tiện giao thông, vận chuyển:
- Các xe chuyên dụng cần giảm tốc độ khi đi vào bên trong khu vực cơ sở.
- Trong thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu, sản phẩm không để xe nổ máy.
- Bố trí nhân viên hƣớng dẫn các phƣơng tiện vận chuyển ra vào cơ sở một cách
hợp lý.
3

Số liệu theo chứng từ chất thải nguy hại năm 2021 của Công ty CP T.Đ.T.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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* Đối với máy móc phục vụ sản xuất:
- Trang bị máy móc, thiết bị hiện đại.
- Định kỳ bảo trì, bảo dƣỡng máy móc, bôi trơn dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn.
- Bố trí thời gian vận hành máy móc trong các phân xƣởng hợp lý, tránh tập
trung quá nhiều máy móc phát sinh tiếng ồn lớn trong cùng một phân xƣởng.
- Trang bị dụng cụ chống ồn cho công nhân làm việc tại khu vực có tiếng ồn
cao.
- Thiết kế xây dựng làm đế, móng máy vững chắc, lắp các đệm chống ồn, rung.
- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sỏ để hạn chế sự lan truyền tiếng
ồn ra môi trƣờng xung quanh, diện tích cây xanh 15% tổng diện tích mặt bằng.
3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố
a. Phòng ngừa tai nạn lao động
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân.
- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ y tế
quy định nhằm đảm bảo sức khỏe cho ngƣời lao động.
- Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở để phát
hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp.
- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhi m, tạo môi trƣờng làm việc tốt
nhất có thể cho ngƣời lao động.
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn sản xuất.
- Giáo dục ý thức về bảo vệ môi trƣờng và vệ sinh y tế cho toàn thể CBCNV
trong cơ sở.
b. Phòng ngừa cháy nổ
- Kiểm tra thƣờng xuyên và trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, hệ thống thông
tin, báo động, báo cháy.
- Tổ chức tập huấn cho toàn bộ CBCNV của xƣởng sản xuất về các biện pháp
phòng chống cháy nổ.
- Máy móc thiết bị có liên quan đến áp lực, độ kín, chất lƣợng: có đầy đủ hồ sơ,
nguồn gốc, kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành.
- Các kho chứa nguyên, nhiên liệu luôn có quy định về nghiêm ngặt về quy
trình nạp, mang đi sử dụng và giảm thiểu tối đa sự rơi vãi, đồng thời phải chấp hành
đúng quy định về PCCC.
c. Sự cố ô nhiễm do bụi và khí thải:
- Bố trí nhân viên vận hành hệ thống xử lý bụi và khí thải; thƣờng xuyên theo
dõi hoạt động của các máy móc; kịp thời sửa chữa những thiết bị hƣ hỏng, đảm bảo hệ
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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thống xử lý bụi và khí thải luôn hoạt động khi cơ sở đang sản xuất.
- Tổ chức vệ sinh, bảo dƣỡng thiết bị, thay thế vật tƣ định kỳ.
- Khi có sự cố hệ thống xử lý bụi và khí thải, Xƣởng tạm ngƣng sản xuất, khắc
phục sự cố trƣớc khi hoạt động lại.
- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng quan trắc khí thải sau xử lý để
đánh giá hiệu quả xử lý của công trình.
d. Phòng chống thiên tai
- Xây dựng nhà xƣởng có kết cấu vững chắc và có biện pháp chèn chống trƣớc
mùa mƣa bão để hạn chế thiệt hại do thiên tai.
- Xây dựng phƣơng án phòng chống bão để kịp thời tổ chức ứng phó khi có
thiên tai xảy ra.
- Vào mùa mƣa bão, Công ty thƣờng xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng
chống bão lụt tại địa phƣơng để cập nhật thông tin và phối hợp triển khai các phƣơng
án phòng chống bão lụt.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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Chƣơng 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nƣớc thải công nghiệp sau xử lý của cơ sở đƣợc tuần hoàn tái sử dụng hoàn
toàn, không xả thải ra môi trƣờng.
- Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn, sau đó tự thấm đất4.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
- Nguồn phát sinh khí thải: Tại công đoạn nấu và nhúng kẽm.
- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 200m3/h.
- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng.
- Các chất ô nhi m và giá trị giới hạn của các chất ô nhi m theo dòng khí thải:
Các chất ô nhi m đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhi m theo dòng
khí thải nhƣ bảng sau:
Bảng 4.1. Thông số xin cấp giấy phép và giới hạn theo quy chuẩn của khí thải
TT Thông số

Đơn vị

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1, Kv= 1,2)

3

1

Bụi tổng

mg/Nm

2

Kẽm và hợp chất
kẽm, tính theo Zn

mg/Nm3

30

3

Axit
HCl

mg/Nm3

50

clohydric,

200

- Vị trí, phƣơng thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý tại công đoạn nấu và nhúng
kẽm, tọa độ X=1763059; Y= 0545292. Phƣơng thức xả thải: dòng khí thải đƣợc quạt
hút ly tâm đƣa ra môi trƣờng.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh chính:
+ Khu vực làm sạch bề mặt kim loại;
+ Khu vực nấu và nhúng kẽm.
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn 8 giờ giới hạn
cho phép mức áp suất âm tƣơng đƣơng (LAeq) 85dBA. Trong mọi thời điểm khi làm
việc, mức áp âm cực đại (Max) không vƣợt quá 115 dBA (theo QCVN 24:2016/BYT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi
làm việc).

4

Nƣớc thải của cơ sở chỉ có nƣớc thải nhà vệ sinh với lƣợng phát sinh rất ít (<1,0 m3/ngày.đêm), tƣơng đƣơng
với quy mô hộ gia đình nên hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trƣờng tại khu vực.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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Chƣơng 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG
5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải
STT

Thông số

Đơn vị
tính

Kết quả5
29/6/2020 11/12/2020 6/7/2021

QCVN 40:
2011/BTNMT,
14/12/2021
Cột B

-

7,5

7,2

7,6

7,2

5,5 đến 9

Pt - Co

21

34

39

43

150

C

30

22

29,3

26

40

Chất rắn lơ
lửng

mg/L

19,7

23,5

28,6

18,7

100

5

COD

mg/L

42,0

48,3

40,2

36,1

150

6

Kẽm

mg/L

0,21

0,437

0,67

0,83

3

7

Sắt

mg/L

1,25

1,62

1,92

2,15

5

8

Chì

mg/L

0,06

0,086

0,074

0,06

0,5

9

Cadimi

mg/L

KPH

KPH

KPH

KPH

0,1

10 Thủy ngân

mg/L

KPH

KPH

KPH

KPH

0,01

mg/L

1,27

0,92

0,6

0,4

-

1

pH

2

Độ màu

3

Nhiệt độ

4

11

Tổng dầu mỡ
ĐTV

o

Nhận xét: Kết quả quan trắc nƣớc thải tại Xƣởng gia công mạ kẽm nhúng nóng
của Công ty Cổ phần T.Đ.T năm 2020 và 2021 cho thấy chất lƣợng nƣớc thải khá tốt.
Tất cả các thông số quan trắc đều đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, Cột B.
5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải
Bảng 5.2. Kết quả quan trắc khí thải
STT
1
2
3

Thông số
Bụi
CO
SO2

Đơn vị
tính

Kết quả6
29/6/2020 11/12/2020 6/7/2021

mg/Nm3

QCVN 19:
2009/BTNMT,
9/12/2021
Cột B

82

75,2

64

74

200

mg/Nm

3

178

163

185

163

1.000

mg/Nm

3

3,4

3,08

12,8

14,4

500

5

Mẫu nƣớc thải tại hố ga sau hệ thống xử lý, tọa độ (X=1763057; Y= 555239).
- Đơn vị quan trắc: Trung tâm Khoa học và Công nghệ năm 2020, Trung tâm tƣ vấn Công nghệ Môi trƣờng và
An toàn Vệ sinh Lao động năm 2021.
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp.
6
Mẫu khí thải tại ống khói lò hơi, tọa độ (X=1763059; Y= 0545292).
- Đơn vị quan trắc: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trƣờng và An toàn Vệ sinh Lao động.
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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STT

Thông số

Đơn vị
tính

Kết quả6
29/6/2020 11/12/2020 6/7/2021

QCVN 19:
2009/BTNMT,
9/12/2021
Cột B

4

NO2

mg/Nm3

211

226

177

184

850

5

HCl

mg/Nm3

18,7

16,2

11

0,0035

50

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy chất lƣợng khí thải sau xử lý khá tốt. Tất
cả các thông số quan trắc đều dƣới QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.
Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường lao động7
STT Thông số

KK1
KK2
Đơn vị
tính Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4

1 Nhiệt độ

0

C

31

24,8

31

25

2 Độ ẩm

%

54

76

57

77,5

3 Tốc độ gió

m/s

0,6

0,7

0,9

4 Độ ồn

dBA

78

74

73

32

25

QCVN8

32

27,5

18-32

53,4 75,5

56

76

40-80

0,7

0,5

0,7

0,8

0,9

0,2-1.5

72

77

72

71

71

≤ 85

5 Bụi

mg/m3

0,25

6

6 NO2

mg/m3 0,124 0,136 0,153 0,172 0,109 0,122 0,174 0,186

5

7 SO2
8 CO
9 HCl

0,38 0,3 0,37

0,31

0,31 0,24 0,28

mg/m

3

0,179 0,152 0,182 0,161 0,218 0,205 0,273 0,218

5

mg/m

3

7,92 7,25 7,6

7,9

8,24 7,63 8,0

8,7

20

mg/m

3

0,71 0,623 0,68

0,52

0,52 0,551 0,51

0,46

5

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trƣờng lao động (năm 2020 - 2021) tại Xƣởng
gia công mạ kẽm nhúng nóng của Công ty Cổ phần T.Đ.T cho thấy chất lƣợng không
khí của Xƣởng khá tốt. Tất cả các thông số quan trắc đều dƣới quy chuẩn môi trƣờng
hiện hành. Có thể kết luận các biện pháp giảm thiểu ô nhi m môi trƣờng không khí
đang áp dụng tại cơ sở là có hiệu quả.

7

KK1: Mẫu không khí tại khu vực làm sạch bề mặt kim loại, tọa độ (X = 1763021; Y = 0545306).
- KK2: Mẫu không khí tại khu vực nấu và nhúng kẽm, tọa độ (X = 1763019; Y = 0545282).
- Đơn vị quan trắc: Trung tâm Khoa học và Công nghệ năm 2020, Trung tâm tƣ vấn Công nghệ Môi trƣờng và
An toàn Vệ sinh Lao động năm 2021.
- Thời gian quan trắc: Đợt 1: 29/06/2020; Đợt 2: 11/12/2020; Đợt 3: 6/07/2021; Đợt 4: 14/12/2021.
8
QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm
việc.
- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
- 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.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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Chƣơng 6. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
TT

Các công trình xử lý chất
thải

Công suất

1

Hệ thống xử lý nƣớc thải
công nghiệp

15
3
m /ngày.đêm

2

Hệ thống xử lý bụi và khí
thải tại công đoạn nấu và
nhúng kẽm

200 m3/h

Thời gian bắt đầu và
kết thúc
Thời gian vận hành
thử nghiệm Công ty
sẽ thông báo bằng
văn bản đến cơ quan
chức năng theo quy
định sau khi Cơ sở
đƣợc cấp GPMT và
hoàn thành các hạng
mục công trình phục
vụ cho quá trình hoạt
động của Cơ sở

Công suất dự
kiến đạt được
60%

60%

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công
trình, thiết bị xử lý chất thải
Theo khoản 5 điều 21 của Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 chủ
cơ sở đƣa ra Kế hoạch quan trắc chất thải nhƣ sau:
Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm
STT

1

2

Loại
mẫu

Nƣớc
thải

Khí
thải

Ký
hiệu

Số
lượng

Vị trí

Tần suất

NT1

01

Nƣớc thải công
nghiệp trƣớc xử lý

01 lần

NT2

01

KT

01

Thời gian
quan trắc

Thông số
quan trắc
pH, độ màu,
TSS, COD,
Kẽm, Sắt, Chì,
Cadimi, Thủy
ngân, Crom
(VI) (10 thông
số)

Thời gian
03 lần
quan trắc cụ
Nƣớc thải công (01 ngày/lần
thể Công ty
nghiệp tại bể chứa trong 03
sẽ thông
nƣớc sau xử lý
ngày liên
báo trong
tiếp)
văn bản
Lƣu lƣợng,
thông báo
03 lần
Ống thải khí thải
kế hoạch bụi tổng; Kẽm
của hệ thống xử lý (01 ngày/lần vận hành
và hợp chất
bụi và khí thải tại trong 03 thử nghiệm kẽm, tính theo
công đoạn nấu và ngày liên
Zn; Axit
Cơ sở.
nhúng kẽm
clohydric (04
tiếp)
thông số)

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T

16

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
Cơ sở: Xưởng gia công mạ kẽm nhúng nóng

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định
của pháp luật
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
- Quan trắc nƣớc thải:
+ Vị trí giám sát: 01 vị trí: Nƣớc thải sau xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải
công nghiệp (Ký hiệu mẫu: NT).
+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
+ Thông số giám sát: pH, độ màu, TSS, COD, Kẽm, Sắt, Chì, Cadimi, Thủy
ngân, Crom (VI) (10 thông số).
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.
- Quan trắc khí thải công nghiệp:
+ Vị trí giám sát: 01 vị trí: Ống thải của hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn
nấu và nhúng kẽm (Ký hiệu mẫu: KT).
+ Tần suất và thông số giám sát:
 06 tháng/01 lần: Lƣu lƣợng, bụi tổng, Axit clohydric.
 1 năm/01 lần: Kẽm và hợp chất kẽm, tính theo Zn.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv = 1,2.
6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
- Quan trắc nƣớc thải: Căn cứ vào khoản 2, điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP
của Chính phủ quy định chi tiết một số của Luật Bảo vệ môi trƣờng ngày 10/01/2022
thì cơ sở không thuộc trƣờng hợp phải thực hiện quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục.
- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ vào khoản 2, điều 98, Nghị định
08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số của Luật Bảo vệ môi trƣờng
ngày 10/01/2022 thì cơ sở không thuộc trƣờng hợp phải thực hiện quan trắc khí thải tự
động, liên tục.
6.2.3. 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
- Giám sát CTR thông thƣờng:
+ Vị trí giám sát: Toàn cơ sở
+ Tần suất giám sát: Liên tục
+ Nội dung giám sát: Việc thu gom, lƣu giữ và xử lý.
+ Cơ sở so sánh, đánh giá: Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT.
- Giám sát CTNH:
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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+ Vị trí giám sát: Toàn cơ sở
+ Tần suất giám sát: Liên tục
+ Nội dung giám sát: Việc thu gom, lƣu giữ và xử lý.
+ Cơ sở so sánh, đánh giá: Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT.
6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng/năm.
Trách nhiệm thực hiện: Công ty Cổ phần T.Đ.T.
Chế độ báo cáo: Định kỳ 01 lần/năm.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T

18

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường
Cơ sở: Xưởng gia công mạ kẽm nhúng nóng

Chƣơng 7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI
TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
7.1. Các đợt kiểm tra, thanh tra về môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối
với cơ sở
7.1.1. Đợt kiểm tra liên ngành Môi trường – Tài nguyên nước ngày 4/10/2021
a. Thành phần tham gia
a1. Đại diện Tổ kiểm tra liên ngành Môi trƣờng - Tài nguyên nƣớc
- Ông: Ngô Văn Hùng. Chức vụ: PTP Phòng TN và MT - Tổ trƣởng.
- Ông: Nguy n Đức Tài. Chức vụ: PTP Phòng Kinh tế - Tổ phó.
- Bà: Trần Thị Long. Chức vụ: CV Phòng TN và MT - Tổ viên.
- Ông: Đào Quang Hiếu. Chức vụ: Đội CSĐT Kinh tế - Tổ viên.
- Ông: Đặng Văn Vinh. Chức vụ: Đội CSĐT Kinh tế - Tổ viên.
a2. Đại diện UBND xã Điện Tiến:
- Ông: Nguy n Văn Thanh. Chức vụ: PCT UBND xã.
- Ông: Nguy n Công Luận. Chức vụ: Cán bộ Địa chính - Môi trƣờng.
- Ông: Đỗ Tôn. Chức vụ: Bí thƣ thôn Thái Sơn;
- Ông: Phạm Viết Sơn. Chức vụ: Thôn trƣởng thôn Thái Sơn.
a3. Đại diện Công ty Cổ phần T.Đ.T
Ông: Nguy n Hoàng Chƣơng. Chức vụ: Giám đốc
b. Kết quả kiểm tra thực tế
- Tại thời điểm kiểm tra, Công ty hoạt động bình thƣờng.
- Nƣớc thải sau xử lý đƣợc chứa vào 3 bể chứa sau Công ty. Tại thời điểm kiểm
tra nhận thấy 02 bể có chứa nƣớc thải khoảng 1/2 bể, 01 bể chứa 1/3 bể.
- Tổ kiểm tra phối hợp cùng Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Nam Thành
tiến hành lấy mẫu nƣớc thải sau hệ thống xử lý và 01 mẫu nƣớc mặt tại tuyến mƣơng
sát hông Công ty cách Công ty 20m về hạ lƣu. Tại thời điểm lấy mẫu nhận thấy tuyến
mƣơng này có xác súc vật chết vứt xuống.
- Hệ thống xử lý khí thải tại bể ngâm axit, bể tráng rửa axít đã bảo dƣỡng xong
và đang hoạt động.
- Kết quả giám sát môi trƣờng năm 2019, 2020 cho thấy các chỉ tiêu đều năm
trong giới hạn cho phép. Công ty đã thực hiện Chƣơng trình giám sát môi trƣờng định
kỳ năm đợt 01 năm 2021 tuy nhiên chƣa có báo cáo kết quả giám sát.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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- Ý kiến địa phƣơng:
+ Đại diện BND thôn Thái Sơn: Qua các lần kiểm tra nhận thấy Công ty đã
khắc phục các biện pháp bảo vệ môi trƣờng rất nhiều so với trƣớc đây. Tuyến mƣơng
này từ núi Bồ Bồ xuống, nhận tất cả nƣớc mƣa chảy tràn của khu vực này kể cả nƣớc
mƣa chảy trận của CCN Cẩm sơn và Công ty T.Đ.T, đây là mƣơng tiêu.
+ Đại diện HĐND, UBND xã: Theo các biên bản làm việc trƣớc đây Công ty đã
bổ sung chƣa, theo phản ánh của huyện Hoà Vang phản ánh xả thải gây ô nhi m của
Công ty cần làm rõ nội dung này để có cơ sở trả lời và nên tổ chức lấy mẫu lại cho
khách quan.
c. Kiến nghị:
Đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đảm bảo các loại chất thải
phải đạt quy chuẩn trƣớc khi thải ra môi trƣờng.
- Công ty phải tiến hành làm hồ sơ theo quy định để điều chỉnh các biện pháp
bảo vệ môi trƣờng đã thay đổi so với hồ sơ đã đƣợc xác nhận. Thời hạn hoàn thành 30
ngày kể từ ngày hôm nay.
- Đề nghị Công ty phải có biện pháp thu gom nƣớc mƣa tại khu vực bãi chứa
nguyên vật liệu và có phƣơng án xử lý sở bộ trƣớc khi thải ra ngoài.
- Sau khi có kết quả lấy mẫu nƣớc thải sau xử lý và nƣớc mặt, Tổ kiểm tra sẽ
tiếp tục tổ chức làm việc.
- Khi Công ty thực hiện giám sát môi trƣờng định kỳ phải mời đại diện địa
phƣơng tham gia giám sát.
d. Ý kiến của Công ty:
Thống nhất với các nội dung ghi trong biên bản và cam kết thực hiện. Theo nội
dung kiểm tra đợt trƣớc hiện Công ty đã bảo dƣỡng xong hệ thống xử lý khí thải tại
khu vực nhúng kẽm và đang hoạt động. Thời gian qua do ảnh hƣởng dịch bệnh Công
ty có nghỉ hoạt động thời gian. Kiến nghị địa phƣơng tăng cƣờng giám sát việc vứt xác
gia súc chết xuống mƣơng và rác thải đổ ra ngoài đƣờng nhiều.
7.1.2. Giải pháp khắc phục những kiến nghị
- Công ty đã hoàn thành việc điều chỉnh hồ sơ môi trƣờng.
- Đã lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải ở công đoạn nấu và nhúng kẽm.
- Đã thi công hệ thống xử lý nƣớc thải công nghiệp, sau xử lý tuần hoàn tái sử
dụng.
- Thay đổi nhiên liệu đốt từ dầu DO sang gas giảm thiểu ô nhi m môi trƣờng
không khí.
- Quan trắc môi trƣờng định kỳ có sự giám sát của chính quyền địa phƣơng.
Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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Chƣơng 8. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty Cổ phần T.Đ.T cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số
liệu đƣợc nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng. Nếu có gì sai trái, chúng
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam.
- Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trƣờng Việt Nam năm 2020 cũng nhƣ các Nghị
định, Thông tƣ, Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về bảo vệ môi trƣờng và
các quy định, quy chế về bảo vệ môi trƣờng có liên quan trong suốt quá trình hoạt
động của cơ sở.
- Cam kết thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải,
chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nhƣ đã nêu tại chƣơng 6 của báo cáo.
- Tuân thủ các QCVN, TCVN hiện hành (Trƣờng hợp các TCVN, QCVN về
môi trƣờng liên quan có thay đổi, Công ty cam kết chấp hành việc áp dụng các tiêu
chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng mới theo quy định của pháp luật), cụ thể nhƣ sau:
+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp
xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị
cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
+ 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 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
+ QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công
nghiệp.
- Tổ chức giám sát môi trƣờng định kỳ theo đúng chƣơng trình giám sát đã đề
ra và đột xuất khi có sự cố, khiếu kiện của các bên liên quan hoặc có yêu cầu của cơ
quan có thẩm quyền; đồng thời có báo cáo định kỳ cho đơn vị có chức năng quản lý
theo đúng quy định hiện hành.
- Đảm bảo nguồn kinh phí để vận hành, bảo trì các công trình bảo vệ môi
trƣờng tại cơ sở.
- Chịu trách nhiệm bồi thƣờng toàn bộ khi để xảy ra những thiệt hại về môi
trƣờng, kinh tế - xã hội do hoạt động của cơ sở gây ra.
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công
ƣớc Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam hiện
hành và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhi m môi trƣờng./.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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PHỤ LỤC
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp
0401339287; Đăng ký lần đầu ngày 02/03/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 29/01/2015.
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty CP T.Đ.T.
3. Thông báo chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trƣờng Số 285/TBUBND ngày 24/10/2011.
4. Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất Số 432/GP-STNMT ngày
01/09/2020.
5. Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc Số 2600/QĐUBND ngày 22/9/2020.
6. Biên bản kiểm tra ngày 04/10/2021.
7. Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt Số 31/ĐB17 ngày
01/04/2017.
8. Hợp đồng kinh tế về việc thu gom, lƣu giữ và xử lý chất thải công nghiệp
nguy hại Số 14/2022/HĐCNDT ngày 06/01/2022.
9. Phiếu kết quả quan trắc môi trƣờng.
10. Bản vẽ liên quan.

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần T.Đ.T
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 2600 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 22

tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần T.Đ.T,
khai thác nguồn nước dưới đất công trình Xưởng sản xuất cơ khí, kết cấu thép
nhúng mạ kẽm tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy
định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
Căn cứ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh
ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Gia hạn lần 1) số
432/GP-STNMT ngày 01/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Bản kê
khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần
T.Đ.T ngày 11/8/2020; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
669/TTr-STNMT ngày 18/9/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty
Cổ phần T.Đ.T theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Gia hạn lần 1)
số 432/GP-STNMT ngày 01/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, với các
nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình khai thác, sử dụng nước: Xưởng sản xuất cơ khí, kết cấu
thép nhúng mạ kẽm.
2. Mục đích sử dụng nước của công trình: Phục vụ cho hoạt động sinh hoạt
và sản xuất.
3. Mục đích sử dụng nước phải nộp tiền: Phục vụ cho hoạt động sản xuất
phi nông nghiệp.
4. Giá tính tiền cấp quyền cho mục đích sử dụng nước phải nộp tiền tại thời
điểm phê duyệt là 5.000 đồng/m3.
5. Tổng số tiền phải nộp: 2.874.000 đồng (Hai triệu, tám trăm bảy mươi
bốn nghìn đồng).

2
6. Phương án nộp tiền: nộp một lần.
7. Thời gian nộp tiền: Chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Cục
Thuế tỉnh phát hành thông báo.
8. Số tiền và địa điểm nộp tiền theo Thông báo của Cục Thuế tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm Thông báo cho Công ty Cổ phần T.Đ.T
nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy
định của pháp luật về quản lý thuế; đồng thời, đôn đốc, theo dõi việc chấp hành
nộp tiền của Công ty Cổ phần T.Đ.T theo quy định;
- Công ty Cổ phần T.Đ.T chịu trách nhiệm nộp tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước đúng thời hạn theo quy định tại Điều 1 và Thông báo của Cục
Thuế tỉnh; gửi 01 bản sao có chứng thực giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và
Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Điện
Bàn, Giám đốc Công ty Cổ phần T.Đ.T và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
- CPVP;
- Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn;
- Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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