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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Thông tin chủ dự án đầu tƣ 

‒ Tên chủ dự án đầu tư: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP 

‒ Địa chỉ văn phòng: số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

‒ Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Cự Tân – Chức vụ: Tổng giám đốc. 

‒ Điện thoại: 028.38256258; Fax: 028.38256269;  

‒ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303165480 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/08/2007 và thay đổi lần 

thứ 14 ngày 16/01/2019. 

‒ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0358243035 do Ban Quản lý các KCN tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 02/01/2013, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 15/06/2022. 

2. Thông tin dự án đầu tƣ 

2.1. Tên dự án đầu tư: Xƣởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp dầu khí 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

2.4. Cơ quan cấp giấy phép môi trường: UBND Thị xã Phú Mỹ. 

2.5. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công):  

Căn cứ theo d khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư công. Dự án thuộc loại hình “dự 

án công nghiệp khác”. 

Căn cứ khoản 4 – Điều 8 Luật đầu tư công. Tiêu chí phân loại Dự án nhóm A – 

Luật đầu tư công: Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên. 

Căn cứ khoản 3- Điều 9 – Luật đầu tư công. Tiêu chí phân loại Dự án nhóm B – 

Luật đầu tư công: Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có 

tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng 
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Căn cứ theo khoản 3 - điều 10. Tiêu chí phân loại Dự án nhóm C – Luật đầu tư 

công:  Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu 

tư dưới 60 tỷ đồng” 

Tổng vốn đầu tư của Dự án: 18.989.388.800 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, chín 

trăm trăm tám mươi chín triệu, ba trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm đồng) < 60 tỷ 

đồng. Nhƣ vậy Dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại nhóm của Luật đầu tƣ 

công. 

2.6. Các thông tin khác liên quan đến dự án: 

Tổng diện tích đất thực hiện Dự án là: 3.359,4m
2
  thuộc khu đất 634.066 m2 của 

dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ, mã dự án 2334465156 tại KCN Phú Mỹ 1, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khu đất này đã được Tổng 

Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP thuê lại của Công ty Đầu tư và Khai 

thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Mỹ 1) theo 

hợp đồng thuê đất số 46/HĐ/TLĐ/IZICO-PVFCCo ngày 23/12/2021 và đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD001965 ngày 06/07/2022. 

Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp dầu 

khí sẽ được đầu tư trên khu vực của trạm NH3 cũ theo hình thức cải tạo, di dời Xưởng 

pha trộn hoá phẩm của Tổng công ty từ KCN Đông Xuyên về đây. Vị trí lựa chọn di dời 

Xưởng Pha trộn Hóa phẩm là vị trí dùng cho ngành công nghiệp dầu khí thuộc Khu 

công nghiệp Phú Mỹ 1, nằm trong khuôn viên 63,4 ha của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, sử 

dụng các tiện ích, dịch vụ và cơ sở hạ tầng do khu công nghiệp cung cấp. 

Trên cơ sở các trang thiết bị có sẵn được di dời lắp đặt lại nên Quy mô và công 

suất của Xưởng Pha trộn Hóa phẩm dùng cho ngành công nghiệp dầu khí vẫn được giữ 

nguyên với công suất 4.000 tấn/năm. 

Thực hiện cải tạo và mở rộng lại khu nhà cũ của Trạm nạp NH3 nhằm đảm bảo 

đủ diện tích phù hợp với các việc sau:  

‒ Di dời lắp đặt lại 02 bể chứa nguyên liệu 25m
3
 (không ăn mòn) để nhập các 

loại nguyên liệu lớn bằng ô tô xitec..., các nguyên liệu còn lại chủ yếu nhập về bằng 

phuy. Do vậy có thể hút trực tiếp phuy vào bể pha chế mà không cần xây dựng nhiều bể 

chứa nguyên liệu. 

‒ Di dời, lắp đặt lại hệ thống công nghệ pha chế, đóng rót phuy và tank. Phân 

tách công nghệ để có thể sản xuất các sản phẩm không ăn mòn và ăn mòn. 

‒ Di dời, lắp đặt lại 02 bể 25m
3
 chứa thành phẩm (không ăn mòn). 

‒ Di dời và cải tạo lại các hệ thống phụ trợ khác phục vụ cho Xưởng như: hệ 

thống điện, hệ thống nhiệt, hệ thống khí Nitrozen, các trang thiết bị PCCC để kết nối 

với hệ thống PCCC của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.... 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công 

nghiệp dầu khí 

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Thế Kỷ  Xanh 3 

(1) Giải pháp bể chứa nguyên liệu và thành phẩm.  

‒ Dung tích bể chứa nguyên liệu và thành phẩm là 25m
3
/ bể. 

‒ Được chế tạo bằng thép CCT.38 có khung sườn bằng thép gia cường bên trong 

bể. 

‒ Áp lực thiết kế cho bể là 0,3 kg/cm
2
. 

(2) Giải pháp xây dựng móng bể.  

Do nền đất khu vực xung quanh khá tốt, mặt khác nền nhà xưởng đã được xây 

dựng có cấu tạo là bê tông cốt thép dầy 200mm. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn giải pháp 

chỉ đổ móng bê tông cốt thép trực tiếp lên trên nền đất  ên ngoài cũng như nền nhà 

xưởng hiện hữu (Chi tiết xem bản vẽ Bệ đỡ bể 25m
3
). 

(3) Giải pháp chế tạo bể pha chế 12 m
3
.  

Do nguyên liệu đầu vào của dây chuyền sử dụng 02 nhóm sản phẩm là sản phẩm 

không ăn mòn, và sản phẩm có độ ăn mòn cao. Do vậy, trong hệ thống dây chuyền pha 

chế này chúng tôi sử dụng 02 loại bể pha chế 12m
3
: 

‒ Bể pha chế các sản phẩm không ăn mòn: Sử dụng thép JIS G3101-SS400 dầy 

8mm, đường ống ruột gà gia nhiệt sử dụng ống thép đúc A53 – GrB. 

‒ Bể pha chế các sản phẩm ăn mòn: sử dụng Inox SUS 304 dầy 8mm, ống thép 

ruột gà gia nhiệt bên trong sử dụng ống thép Inox 304. 

‒ Các bể pha chế được treo trên hệ sàn thép và đặt trực tiếp lên trên mặt sàn nhà 

kho cũ. 

‒ Bể này được tháo dỡ và lắp đặt lại nên các thông số kỹ thuật, bố trí thiết bị 

trong và ngoài bể phải đảm bảo theo yêu cầu bản vẽ công nghệ. 

TÍNH TOÁN NHIỆT BỂ PHA CHẾ 12M
3
 

DIỄN GIẢI KÝ HIỆU ĐƠN VỊ CÔNG THỨC TÍNH KẾT QUẢ 

CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU     

Kích thước bể     

Kiểu bể   Bể trụ đứng, đáy chóp  

Đường kính bể D m  2,5 

Chiều cao thành bể H m  2,4 

Độ dày thành bể Tm m  0,006 

Độ đen của thành bể W   0,7 

Thể tích  V m
3
 3,14*D^2*H/4 12 

ĐIều kiện môi trường     

Nhiệt độ môi trường t' 
o
C   25 
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Vận tốc gió Vs m/s   3 

Độ nhớt động của không khí Zk m
2
/s  0,000014 

Hệ số dẫn nhiệt Ek kcal/m.h.c  0,027 

Sản phẩm pha chế      

Tên sản phẩm    Dầu  ôi trơn  

Tỷ trọng tại nhiệt độ pha chế ds kg/m
3
  870 

Độ nhớt tại nhiệt độ pha chế Z m
2
/s  0,000096 

Độ nhớt tại nhiệt độ pha chế Z N.m/s  0,08352 

Nhiệt dung riêng Cpm kcal/kg.c  0,51 

Hệ số dẫn nhiệt E kcal/m.h.c  0,108 

Hệ số giãn nở B 1/
o
C  0,00077 

Điều kiện gia nhiệt     

Nhiệt độ đầu t1 
o
C  20 

Nhiệt độ cuối t2 
o
C   45 

Thời gian gia nhiệt th h  1,52 

Dầu tải nhiệt     

Nhiệt độ đầu vào T1 
o
C   180 

Nhiệt độ đầu ra T2 
o
C  140 

Nhiệt dung riêng Cpm kcal/kg.c  0,56 

Tỷ trọng tại nhiệt độ trung bình 

160oC 

đtn kg/m
3
  775 

Xác định hệ số truyền nhiệt  từ sản phẩm pha chế ra môi trƣờng xung quanh (Us) 

Hệ số truyền nhiệt từ sản phẩm pha chế tới thành bể   

Giả thiết nhiệt độ thành bên trong 

bể 

tt 
o
C  27,6 

Độ nhớt động tại nhiệt độ tt Ztt m
2
/s  0,00022 

nhiệt độ trung bình của dầu ttb 
o
C 0,5*(t2+t') 35 

Độ nhớt động tại nhiệt độ ttb Zttb m
2
/s  0,000156 

Chuẩn số Pr tại nhiệt độ tt Prtt  3.600*Zttt*Cpm*ds/E 3.194,64 

Chuẩn số Pr tại nhiệt độ Ttb Prtb  3.600*Zttb*Cpm*ds/E 2.307,24 

Chuẩn số Gr tại nhiệt độ Ttb Grtb  9,81*H^3*B*(ttb-

tt)/(Zttb^2) 

16.562.18

7 

Tích số Gr*Pr tại nhiệt độ Ttb GP  Prtb*Grtb 3,82E+10 

Hệ sô truyền nhiệt his kcal/m
2
.h.c 0,15*E*GP*(Prtb/Prtt) 4,831043 

   ^0,33/H  

Hệ số truyền nhiệt giữa thành bể và không khí   
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Chuẩn số Re Re  Vs*D/Zk 535.714,3 

Hệ số truyền nhiệt do đối lưu tự 

nhiên 

hso kcal/m
2
.h.c 0,023*Ek*Re^0,8/D 9,5 

Hệ số bức xạ từ thành  ra không 

khí 

hr kcal/m
2
.h.c W*Cs*((273+tt)^4-

(273+ 

4,3 

   t')^4)/(tt-t')  

Hệ số truyền nhiệt toàn phần Us kcal/m
2
.h.c 3,6 

Kiểm tra nhiệt độ của thành Tt   27,6 

Xác định nhiệt lƣợng tiêu thụ toàn phần của bể pha chế (q)  

Diện tích bể mặt ngoài A m
2
 3,14*(D*H +D^2/4+ 

D*(0,09+D/2)^0,5) 

32,8 

Nhiệt lượng tổn thất q1 Kcal/h Us*A*(t2-t1) 2.935,1 

Thể tích dầu cần đun nóng V1   10 

Nhiệt lượng đun nóng dầu q2 Kcal/h V1*Cpm*ds*(t2-t1)/th 72.976,97 

Nhiệt lượng tiêu thụ toàn phần q Kcal/h q1+q2 75.912,1 

Xác định bề mặt truyền nhiệt 

(F) 

    

Hệ số truyền nhiệt của dầu tải nhiệt trong bể có máy khuấy (Ud)  

Hệ số truyền nhiệt từ DTN tới 

thành ống  

hic kcal/m
2
.h.c 1.200 

Đường kính cánh khuấy L m  0,7 

Tốc độ cánh khuấy N Vòng/Phút 84 

Độ nhớt của dầu tại nhiệt độ TB 

giữa 

Zb cp  83,5 

môI trường và bề mặt truyền nhiệt     

Độ nhớt của dầu tại thành ống  Zw cp  10,8 

Hệ số truyền nhiệt từ thành ống tới 

bể  

hc kcal/m
2
.h.c 0,83*(L^2*N*ds/Z)^0,

67*(Cpm*Z/k)^0,33*(

Zb/Zw)^0,44 

208,523 

Hệ số truyền nhiệt từ ống dầu 

nóng tới dầu nhờn với điều kiện 

ống sạch 

Uc kcal/m
2
.h.c (hic*hc)/(hic+hc) 177,65 

Hệ số cốc hoá Rd   0,002 

Hệ số truyền nhiệt trong bể có 

máy khuấy 

Ud kcal/m
2
.h.c (Uc*(1/Rd)/(Uc+(1/Rd

)) 

131,08 

Hiệu số nhiệt độ của 2 môI trường 

tại đầu vào 

dT1 
o
C T1-t1 160 
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Hiệu số nhiệt độ của 2 môI trường 

tại đầu ra 

dT2 
o
C T2-t2 95 

Hiệu số nhiệt độ trung bình dTm 
o
C (dT1-dT2)/ln(dT1/dT2) 124,689 

Bề mặt truyền nhiệt  Ac m
2
 1..2*q/(Ud*dTm) 5,6 

kích cỡ ống truyền nhiệt X m  0,04 

Chiều dài tổng ống truyền nhiệt L m Ac/3,14*X 44,37516 

Lưu lượng dầu tải nhiệt Q m
3
/h Ud*Ac*dTm/Cpm(T1-

T2)*đtn 

5,25 

Nhìn bảng tính toán trên ta nhận thấy lượng nhiệt cần thiết để gia nhiệt nguyên 

liệu từ nhiệt độ môi trường lên nhiệt độ 45
0
C thì cần một lượng nhiệt là 75.915 kcal. 

Như vậy khi hai bể pha chế cùng hoạt động một lúc thì lượng nhiệt cần là: 168.030 

kcal. 

Như vậy với công suất lò gia nhiệt hiện có là 300.000Kcal đủ để gia nhiệt cho bể 

pha chế và sấy phuy nguyên liệu. Vì vậy không cần đầu tư lò gia nhiệt mới 

(4) Giải pháp cải tạo lại nhà xưởng và văn phòng làm việc.  

Do diện tích kho cũ của Trạm NH3 nhỏ, không có tường  ao, nên để đảm bảo 

diện tích lắp đặt 02 bể chứa thành phẩm, 02 bể pha chế, lò gia nhiệt cần phải xây dựng 

thêm (mở rộng thêm) kho mới tiếp giáp kho cũ với diện tích kho 6,5m x 18m. 

Để Xưởng hoạt động trong mọi điều kiện (mưa, gió…) và trang thiết bị, máy 

móc, nguyên liệu, thành phẩm được bảo vệ an toàn kho phải được xây tường bao, gắn 

cửa đi cửa sổ. 

Văn phòng làm việc và các nhà vệ sinh cũ đã xuống cấp cần phải sửa sang cải 

tạo lại để sử dụng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

Pha trộn một số hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghệp dầu khí với 

công suất: 4.000 tấn sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công 

nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

Quy trình sản xuất tại dự án như sau:  
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Hình 1.1. Sơ đồ qui trình sản xuất 

CHO DUNG MÔI VÀO 

THÙNG PHA TRỘN 

CHO CHẤT TAN VÀO 

THÙNG CHỨA VÀ GIA 

NHIỆT 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

CHUẨN BỊ HỆ THỐNG 

KIỂM TRA 

KIỂM TRA 

KHUẤY TRỘN LẦN 1 

KIỂM TRA 

KHUẤY TRỘN LẦN 2 

KIỂM TRA 

ĐÓNG GÓI 

DUNG MÔI 

XUẤT HÀNG 

Mùi, CTR, giẻ lau,… 

Mùi, dung môi rơi vãi, 

CTR,,… 

Tiếng ồn, CTR,… 

Mùi, tiếng ồn, CTR,… 

CTNH từ vệ sinh thiết bị, bồn chứa,,… 

CTR từ văn phòng, 

nước thải sinh hoạt 

nhân viên,… 
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Bảng 1.1. Các công đoạn sản xuất 

TT 
Công đoạn 

thực hiện 
Phƣơng pháp thực hiện 

Tiêu chuẩn/ 

yêu cầu 
Lƣu ý 

1 
Kế hoạch sản 

xuất 

Nhận đơn hàng/kế hoạch sản 

xuất trực tiếp từ Baker 

Hughes và Khách hàng 

Xác nhận kế 

hoạch sản xuất 

giữa Baker 

Hughes, Khách 

hàng và Chi 

Nhánh trước khi 

tiến hành pha trộn. 

 

2 
Chuẩn bị hệ 

thống 

- Vệ sinh thiết bị và sấy khô 

(lấy mẫu) 

H2O=0,1% 

Max(TM13) 

- Tiến hành xử lý lại 

nếu không đạt yêu 

cầu 

- Tráng rửa hệ thống pha trộn 

bằng dung môi (lấy mẫu) 

- Sử dụng một lượng dung 

môi nhất định theo tỷ lệ phù 

hợp để tráng rửa thùng pha 

trộn và các thiết bị cần thiết. 

- Ghi lại số lượng dung môi 

dùng để tráng rửa và lưu kho 

App: Clear Liquid 

FFFM (TM70). 

- Tiến hành xử lý lại 

nếu không đạt yêu 

cầu 

3 

Nạp dung môi 

lần 1 

- Nạp dung môi vào thùng 

theo tỷ lệ pha trộn trên phiếu 

pha trộn. 

- Nguyên liệu được cho vào 

bể hòa trộn theo nguyên tắc 

thứ tự lỏng trước đặc sau, 

dung môi trước chất tan sau. 

Căn cứ vào nhiệt độ nguyên 

liệu gốc khi đưa vào  ể pha 

trộn và tỷ trọng, khối lượng 

các nguyên liệu gốc ghi trên 

phiếu pha trộn, Xưởng tính 

chuyển đổi trọng lượng 

nguyên liệu gốc sang thể 

tích, ghi bổ sung vào phiếu 

pha trộn để thực hiện. Thể 

tích các nguyên liệu gốc đưa 

vào bể pha trộn được định 

lượng ngay trên bể pha trộn 

bằng barem bể. 

27% barem thùng - Khi được xác nhận 

của các bên kiểm 

tra là đã có ít nhất 

90% lượng dung 

môi cần nạp thì 

mới tiến hành 

 ước tiếp theo 

- Ghi lại chính xác 

lượng dung môi đã 

nạp vào thùng pha 

trộn. 

 

Nạp nguyên - Gia nhiệt các phuy trong lò  -  
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liệu (chất tan) sấy (đối với các nguyên liệu 

có độ nhớt cao) trước khi 

nạp vào thùng pha trộn 

4 
Khuấy trộn 

lần 1 

- Khuấy trộn hỗn hợp sau 30 

phút thì lấy mẫu kiểm tra và 

báo cáo kết quả 

- App: Pale yellow 

Liqd FFFM 

(TM70) 

- NVR: 26-30 

(TM23B @105C) 

- SG(20C)  0,86 – 

0,90 (TM 71) 

- Căn cứ kết quả 

phân tích mẫu nếu 

đạt thì ngưng 

khuấy trộn và tiến 

hành  ước tiếp 

theo 

- Nếu mẫu không 

đạt cần tiến hành 

xử lý 

5 

Nạp dung môi 

lần 2 

- Nạp dung môi vào thùng 

theo tỷ lệ pha trộn trên phiếu 

pha trộn 

3% barem thùng - Ghi lại chính xác 

lượng dung môi đã 

nạp vào thùng pha 

trộn. 

Khuấy trộn 

lần 2 

- Khuấy trộn hỗn hợp sau 30 

phút thì lấy mẫu kiểm tra và 

báo cáo kết quả 

- App: Pale 

yellow Liqd 

FFFM (TM70) 

- NVR: 26-30 

(TM23B @105C) 

- SG(20C)  0,86 – 

0,90 (TM 71) 

- Căn cứ kết quả 

phân tích mẫu nếu 

đạt thì ngưng 

khuấy trộn và tiến 

hành  ước tiếp 

theo. Nếu mẫu 

không đạt cần tiến 

hành xử lý 

6 Đóng gói 

- Đóng rót vào  ao  ì (phuy, 
tank…) theo yêu cầu của đối 

tác 

- Độ kín nắp 

- Độ sạch bên 

ngoài 

- Đầy đủ nhãn 

 

 Mô tả dây chuyền công nghệ: 

Các dung môi như xylene, diessel… nhập về trước khi sản xuất đựng trong các 

phuy hoặc trong bể chứa nguyên liệu 25m
3
 (Bể B101 và B102). Các nguyên liệu thô do 

Baker Hughes cung cấp được hút vào các bồn khuấy, bồn chứa.  

Các dung môi được  ơm hút vào các bể pha chế khuấy lần 1 theo tỷ lệ xác định. 

Tiếp theo, các nguyên liệu thô do Baker Hughes cung cấp được  ơm vào các  ồn 

khuấy. Đối với các nguyên liệu có độ đặc cao trước khi  ơm vào  ồn khuấy có thể được 

đưa vào lò sấy để giảm độ đặc. Đây gọi là hệ thống gia nhiệt ngoài. Tùy tính chất hóa 

học của các nguyên liệu đầu vào này mà  ơm phù hợp vào các bồn khuấy dùng cho hóa 

chất ăn mòn hay thông thường. Nguyên liệu được cho vào bể hòa trộn theo nguyên tắc 

thứ tự lỏng trước đặc sau, dung môi trước chất tan sau. 
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Bắt đầu quá trình khuấy trộn. Sau khi khuấy trộn khoảng 30 phút thì lấy mẫu 

kiểm tra và báo cáo kết quả.  

Nạp dung môi lần 2 theo tỷ lệ pha trộn. Khuấy trộn tiếp khoảng 30 phút. 

Trong suốt quá trình phối trộn, dầu nóng sẽ theo các đường ống vào bồn khuấy 

để gia nhiệt cho nguyên liệu khuấy. Đây gọi là hệ thống gia nhiệt trong.  

Sau khi khuấy trộn xong, thành phẩm được  ơm ra các  ồn chờ HT101 và 

HT102. Dầu nóng theo đường ống dẫn đi về hệ thống gia nhiệt trong để được làm nóng 

chuẩn bị cho các mẻ tiếp theo.  

Các sản phẩm khuấy trộn từ các bồn thành phẩm hoặc từ bể pha chế được đưa 

đến khu vực đóng rót ra phuy hay tank tùy theo yêu cầu của đối tác. 

Sau khi đóng rót theo phuy, tank có thể lưu kho hoặc chuyển đến kho của đối tác 

Baker Hughes nằm tại cảng PTSC thành phố Vũng Tàu. 

 Quy trình thực hiện các công đoạn trong dây chuyền sản xuất 

‒ Khuấy trộn: Quá trình khuấy trộn được tiến hành bắt đầu khi  ơm nguyên liệu 

chính vào để hòa trộn với dung môi. Cánh khuấy được khởi động và quá trình đảo trộn 

được tiến hành cho đến khi dừng hẳn quá trình sản xuất. 

‒ Gia nhiệt: Quá trình gia nhiệt được tiến hành sau khi  ơm xong các nguyên 

liệu vào bồn pha trộn. Nhiệt được tải thông qua hệ thống ống xoắn ruột gà. Nhiệt độ 

được tăng từ nhiệt độ môi trường lên đến nhiệt độ 45
o
C và duy trì nhiệt độ này đến khi 

kết thúc quá trình pha trộn. 

‒ Chiết nạp: Sau khi lấy mẫu kiểm tra, kết quả thử nghiệm đảm bảo đúng các đặc 

tính kỹ thuật. Tiến hành  ơm rót thông qua hệ thống đóng phuy. Sản phẩm được  ơm 

qua hệ thống chiết nạp với hệ thống cân điện tử. ( 180 kg/1 phuy). 

‒ Lưu trữ: Sản phẩm sau khi đóng phuy sẽ được dán nhãn, đai trên pallet và 

chuyển vào kho xếp trong khu vực thành phẩm. 

‒ Phân phối sản phẩm: Sản phẩm sản xuất ra sẽ được cung cấp liên tục cho 

khách hàng theo nguyên tắc nhập trước xuất trước. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghệp dầu 

khí với công suất: 4.000 tấn sản phẩm/năm có các sản phẩm sau: 

Bảng 1.2. Danh mục sản phẩm của dự án 

TT 
Sản phẩm 

(tên tiếng anh) 
Mã Thành phần Tỷ lệ Tên gọi tiếng việt 

Sản lƣợng 

SX 

1 

Pour Point 

Depressant 1  
PPD1 

Active 1 50 - 75 % Dung môi chống kết 

khối 1 
2.800.000(l) 

Toluene 25 - 50 % 

Pour Point PPD2 Active 2 50 - 75 % Dung môi chống kết 400.000(l) 
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Depressant 2 Toluene 25 - 50 % khối 2 

Pour Point 

Depressant 3 
PPD3 

Concentrate 1 25 - 40 % Dung môi chống kết 

khối 3 
200.000(l) 

Xylene 60 - 75 % 

2 

Oil Based 

Antifoam 
  

Concentrate 2 50% 
Dầu chống xủi bọt 40.000(l) 

Diesel 50% 

Oil Based Corrosion 

Inhibitor   

Concentrate 3 50% 
Dầu chống ăn mòn 20.000(l) 

Diesel 50% 

3 
Water Based 

Corrosion Inhibitor 
  Concentrate 4 60% 

Nước chống ăn mòn 100.000(l) 

  Water 40% 

4 

Demulsifier 1 
  Concentrate 5 60% Nhũ tương (Chống 

tạo váng) 
200.000(l) 

  Solvent 150 40% 

Demulsifier 2 
  Concentrate 6 60% Nhũ tương (Chống 

tạo váng) 
200.000(l) 

  Solvent 150 40% 

(1). Dung môi chống kết khối (Pour point depressant – PPD): 

Dung môi chống kết khối ứng dụng trong các 

hỗn hợp trộn xi măng trong khai thác dầu, dung dịch 

khoan, các chất xử lý tràn và chất mang. Trong đó, 

dung môi này dùng phần lớn trong quá trình xi măng 

hóa các giếng khoan trong khai thác dầu khí. Với ứng 

dụng này, PPD phải ở dạng nước. PPD giảm quá trình 

cô đặc  an đầu của hỗn hợp xi măng và giảm ma sát 

nhờ đó hỗn hợp này được đưa xuống các giếng mà không bị đặc lại trong lúc  ơm. Đối 

với hỗn hợp xi măng có chứa cát nhỏ, Natri polymelamine sulfonate và hydroxy ethyl 

cellulose được dùng như là PPD. Trong quá trình xi măng hóa các giếng dầu và khí, các 

PPD gốc poly-ehthylneimine phosphonate sẽ thúc đẩy dòng chảy của hỗn hợp xi măng. 

Nhờ đó, hỗn hợp xi măng này được  ơm xuống, hình thành lớp khung giữa vỏ giếng và 

cấu trúc đá trong đất. Hỗn hợp phức Sulfo – akylated naphthol là các PPD hiệu quả đối 

với hỗn hợp xi măng có chứa nước. Hỗn hợp này có thể kết hợp với các hỗn hợp vô cơ 

tan trong nước của crom để tăng hiệu quả sử dụng. Các hỗn hợp phức khác như 

zirconium hóa trị IV chọn lọc từ các axit hữu cơ như axit citric, acid tartaric, axit malic, 

axit lactic hoặc hỗn hợp nhôm với axit citric cũng là các PPD tốt. Các loại PPD này đặc 

biệt hiệu quả trong việc phân giải  entonite khi đông đặc- tác nhân tăng độ nhớt và 

giảm độ thải nước của dung dịch khoan. Oleate sorbitol ethoxyl và hỗn hợp của nó thì 

thích hợp cho quá trình nhũ tương hóa và phân giải các lượng  dầu tràn  trong môi 

trường đất và nước.   

(2). Dầu chống xủi bọt (Defoamer/Anti - foamer): 
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Dầu chống xủi bọt rất cần thiết trong các 

ngành công nghiệp và đóng vai trò chính yếu trong 

ngành công nghiệp dầu. Dầu chống xủi bọt được dùng 

để chiết tách dầu trong hỗn hợp  ùn và xi măng và 

chiết tách ngay trong bản thân hỗn hợp dầu thô. Ở 

trạng thái tự nhiên  an đầu, dầu thô chứa các khí gas 

đã  ị phân hủy tại mức áp suất của mỏ. Khi áp suất 

giảm, khí gas được giải phóng và các bọt khí hình 

thành. Vì thế, dung dịch dầu chống xủi bọt được  ơm vào hỗn hợp dầu nhằm giảm sự 

phát sinh các bọt khí này. 

(3). Chất chống ăn mòn (Corrosion Inhibitor): 

Chất chống ăn mòn sử dụng cho việc bảo trì 

các ống dẫn, là một loại hỗn hợp hóa chất phức tạp. 

Hầu hết các chất chống ăn mòn dùng trong hệ thống 

sản xuất dầu là các hỗn hợp Ni-tơ (nitrogenous) và 

được phân thành các nhóm lớn: (1) Amide và 

imidazolines, (2) Muối giữa các phân tử Ni- tơ với 

axit carboxylic (axit béo, axit naphthenic), (3) 

Nitrogen bậc IV, (4) polyoxylated amines và (5) 

nitrogen heterocylics. Đối với các tank chứa dầu, các chất chống ăn mòn là các giải 

pháp tuyệt vời về mặt kỹ thuật cũng như ở góc độ kinh tế. Các chất này giảm thiểu sự 

ăn mòn của các thiết bị trong môi trường ẩm ướt cũng như trong các phần rỗng của thiết 

bị.Trong các giếng khoan dầu, chất chống ăn mòn được  ơm trực tiếp vào các khoang 

lỗ trong lòng đất nhằm tăng tuổi thọ của vỏ bọc giếng, các ống dẫn, và các thiết bị bằng 

sắt. Việc ra đời công nghệ chống ăn mòn dạng rắn tạo  ước đột phá trong việc chống 

mài mòn ở các ống dẫn dầu và khí cũng như các giếng khoan. Các chất chống ăn mòn 

dạng rắn này được phân rã tạo thành lớp màng lên bề mặt kim loại của thiết bị giúp 

giảm thiểu hao mòn tự nhiên. 

(4). Nhũ tương chống tạo váng (Demulsifier/Emulsion breaker): 

Chất chống tạo váng dùng để tách nhũ tương 

tại mức cô đặc thấp nhất có thể mà không có tác 

động nhiệt, tách nước ra và giảm lượng muối xuống 

mức tối thiểu. Có 2 dạng chất chống tạo váng là 

dạng dầu và dạng nước trong đó dạng nước được sử 

dụng rộng rãi hơn. Các nhũ tương có độ bền khác 

nhau phụ thuộc vào loại dầu và điều kiện thời tiết. 

Nhũ tương có độ bền thấp có thể tách dễ dàng với các chất hóa học. Các nhũ tương  ị 

tách ra sẽ tạo thành một thể gọi là thể “hỗn tạp” (rag), gồm nước và các thành phần 
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không bền. Đối với các nhũ tương khác nhau cần chất chống tạo váng khác nhau. Chất 

chống tạo vàng thường được thêm vào nhũ tương ở phần đầu giếng. Các chất chống tạo 

váng ứng dụng cho lượng dầu tràn với độ đặc thấp. 

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

nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu và hoá chất phục vụ Dự án 

4.1.1. Nhu cầu nguyên liệu của dự án 

Các nguyên liệu chính của dự án sẽ được cung cấp bởi Baker Hughes. Ngoài ra, 

một số phụ gia khác do Chi nhánh mua từ thị trường trong và ngoài nước. Baker 

Hughes không chỉ là nhà cung cấp mà còn thực hiện trách nhiệm giám sát kỹ thuật, đảm 

bảo chất lượng cho đầu ra của dự án. Chính vì thế vai trò của Baker Hughes là vô cùng 

quan trọng. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo hệ số an toàn cho dự án, Chi nhánh cũng 

nghiên cứu các nguyên liệu thay thế và tìm kiếm các đơn vị cung cấp khác để dự phòng 

cũng như phát triển thêm khách hàng tiêu thụ. 

 Baker Hughes Asia Pacific Ltd: 

Baker Hughes Asia Pacific Ltd là một phân nhánh của Baker Hughes phụ trách 

thị trường châu Á Thái Bình Dương. Baker Hughes là nhà cung cấp dịch vụ dầu khí lớn 

thứ ba thế giới, hoạt động trên 90 quốc gia, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho 

ngành khoan dầu, thẩm định trữ lượng mỏ và tư vấn. Trụ sở Baker Hughes đặt tại tòa 

nhà America Tower, Neartown, Houston. Trụ sở Baker Hughes Asia Pacific Ltd đặt tại 

Kuala Lumpur, Malaysia.  

Ở thị trường Việt Nam, các sản phẩm của Baker Hughes được đưa vào như là 

sản phẩm cuối cùng hoặc là nguyên liệu thô để các đơn vị trong nước khuấy trộn thành 

thành phẩm phục vụ nhu cầu thị trường nội địa. Việc sử dụng hình thức khuấy trộn này 

giúp Baker Hughes giảm giá thành sản phẩm khi cung cấp cho các khách hàng ở Việt 

Nam và giúp họ chủ động hơn trong nguồn cung ứng. 

Cơ sở hạ tầng của Baker Hughes ở Việt Nam: 

‒ Kho chứa Baker Petrolite: 

‒ Kho chứa Baker Petrolite đặt tại cảng PTSC, thành phố Vũng Tàu. 

‒ Diện tích hiện tại 1500 m
2
. Trong tương lai sẽ mở rộng thêm 1500 m

2
. Kho 

chứa sẽ được chia làm các khu vực: 

+ Khu vực chứa các hóa chất dùng cho khoan dầu xa bờ. 

+ Khu vực dành riêng cho các hóa chất dễ cháy.  

+ Khu vực phòng Lab. 

+ Khu vực đóng rót. 

4.1.2. Nhu cầu nhiên liệu sử dụng cho hệ thống gia nhiệt 
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‒ Dầu DO. Lượng dầu DO sử dụng tùy theo chất gia nhiệt, thời gian gia nhiệt, 

nhiệt độ gia nhiệt cần thiết. Lượng tiêu thụ tối đa 100 L/ngày. 

‒ Dầu truyền nhiệt đặc chủng: 600L. Dầu truyền nhiệt được giữ trong cả hệ 

thống. Khoảng 02 năm thay 01 lần 

4.2. Máy móc, thiết bị sử dụng 

Bảng 1.3. Danh mục các máy móc, thiết bị dự kiến phục vụ hoạt động Dự án 

TT Tên thiết bị  hay nhóm thiết bị 
Số 

lƣợng 

Tình 

trạng 

Xuất xứ 

  Thiết bị công nghệ 
  

  

1 

Bể inox 12m
3
, 8mm (Gồm thân bể, 

ống gia nhiệt trong bể, bệ đỡ máy 

khấy, cánh khuấy) 

1 

85% Việt Nam 

2 

Bể thép 12m
3
, 8mm ( Thân bể, ống 

gia nhiệt trong bể, bệ đỡ cánh 

khuấy, cánh khuấy) 

1 

85% Việt Nam 

3 Bể thép 25m
3
, 6mm 4 85% Việt Nam 

4 Bể phụ gia inox 1m
3
 1 85% Việt Nam 

5 Bể phụ gia thép 1m
3
 1 85% Việt Nam 

6 Van đóng nhanh nối bích 3'' :  17 85% Nhật Bản 

7 Van đóng nhanh nối bích 3'' : Inox 10 85% Nhật Bản 

8 Van đóng nhanh nối bích 2'' :  5 85% Nhật Bản 

9 Van đóng nhanh nối bích 2'' : Inox 5 85% Nhật Bản 

10 Van đóng nhanh nối ren 1'' :  10 85% Nhật Bản 

11 Van 1 chiều 3" :  4 85% Nhật Bản 

12 Van 1 chiều 3" : Inox 1 85% Nhật Bản 

13 Lọc chữ Y 3" :  4 85% Nhật Bản 

14 Lọc chữ Y 3" : Inox 1 85% Nhật Bản 

15 Van 1 chiều 2" : Inox 1 85% Nhật Bản 

16 Van 1 chiều 2" 1 85% Nhật Bản 

17 Van cổng 2" 2 85% Nhật Bản 

18 Van cổng 2" : Inox 1 85% Nhật Bản 

19 
Van bi khớ nộn 3" (Pneumatic 

valve) 
1 

85% Nhật Bản 

20 Van bi khớ 3" ; Inox (Pneumatic 1 85% Nhật Bản 
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valve) 

21 

Máy  ơm  ánh răng pha chế, phòng 

nổ loại 25 - 40m
3
/h, P=5Kg/cm

2
, 

INOX, (80
o
C), 8000cSt. 

1 

85% G7 

22 

Máy  ơm  ánh răng pha chế, phòng 

nổ loại 25-40m
3
/h, P=5Kg/cm

2
,  

thép, (80
o
C), 8000

c
St.. 

1 

85% G7 

23 

Máy  ơm ly tõm pha chế, phũng nổ 

loại 25-40m
3
/h, P=4kg/cm

2
, Inox, 

(80
o
C). 

2 

85% G7 

24 

Máy  ơm  ánh răng thành phẩm, 

phòng nổ loại 25-30m
3
/h, 

P=5Kg/cm
2
, thép, (80

o
C), 1000cSt. 

2 

85% G7 

25 

Máy  ơm ly tam, nguyen lieu, 

phòng nổ loại 30m
3
/h, P=4Kg/cm

2
, 

thép, (80
o
C). 

1 

85% G7 

26 Van thở 2" . 4 85% Việt nam 

27 áp kế 1/2" . 2 85% Đài loan 

28 Thiết bị đóng phuy, phòng nổ 1 85% Đài loan 

29 Thiết bị đóng tank, phòng nổ 1 85% Đài loan 

30 
Máy khuấy công suất 5,5KW phòng 

nổ (Khuấy bồn 12m
3
) 

2 
85% Germany 

31 
Máy khuấy công suất 2KW phòng 

nổ (khuấy bồn 0.5m
3
) 

2 
85% Germany 

32 ống nối ống mềm 2", 6m 6 85% Singapre 

33 ống nối ống mềm 3", 6m. 3 85% Singapre 

34 
Van chặn 1-1/2" . Fi 48,3x3,68 thép 

inox 
3 

85% Japan 

35 Van 1 chiều :  3 85% Japan 

36 

Máy nén khí +  ình tích khí ( Để 

vận hành hệ thống cân, đóng phuy, 

tank) 

1 

85% Italia 

37 Xe nâng phuy, tank, 3 tấn 1 85% Korea 

38 

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG TỰ 

ĐỘNG PHềNG NỔ, CÀI ĐẶT VÀ 

HIỂN THỊ LCD 

2 

85% Germany/korea/japan 

39 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ TẢI 

NHIỆT TỰ ĐỘNG, CÀI ĐẶT VÀ 
2 85% Germany 
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HIỂN THỊ LCD 

40 Trang thiết bị PTN  1 
85% USA/Germany/Korea/Đài 

loan 

 
Trang thiết bị PCCC BAN ĐầU 

 
85% Đài loan/Việt Nam 

1 Bình bột 8kg 14 85% Đài loan/Việt Nam 

2 Xe đẩy bột 25kg 3 85% Đài loan/Việt Nam 

3 Bình CO2 6kg 2 85% Đài loan/Việt Nam 

4 Thùng cát 1m
3
 1 85% Đài loan/Việt Nam 

5 Thùng nước 1m
3
 1 85% Đài loan/Việt Nam 

6 Chăn sợi 1x2 m 1 85% Đài loan/Việt Nam 

7 Xẻng xúc cát 2 85% Đài loan/Việt Nam 

Trang thiết bị Phòng thí nghiệm 

1 Tủ hút hóa chất chống cháy nổ 1 85% Việt Nam 

2 Tủ sấy 1 85% Việt Nam 

3 
Bơm chân không –  ộ lọc hút chân 

không.. 
1 

85% Việt Nam 

4 Máy đo độ nhớt 1 85% Việt Nam 

5 Cân phân tích 1 85% Việt Nam 

6 Cân kỹ thuật (6kg) 1 85% Việt Nam 

7 Tỷ trọng kế 1 85% Việt Nam 

8 Máy khuấy từ gia nhiệt 1 85% Việt Nam 

9 Máy đo PH  1 85% Việt Nam 

10 Tủ sấy 1 85% Việt Nam 

Phƣơng tiện, thiết bị chuyên chở nguyên liệu, sản phẩm 

1 Xe nâng 1 85% Việt Nam 

Trang thiết bị ứng cứu sự cố 

1 Bình chữa cháy 3 85% Việt Nam 

2 Thùng vôi  ột 2 85% Việt Nam 

3 Thùng chứa cát 2 85% Việt Nam 

4 Thùng chứa nước 2 85% Việt Nam 

5 Xẻng 2 85% Việt Nam 

6 Xô 2 Mới Việt Nam 

7 Mặt nạ phòng độc 5 85% Việt Nam 
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8 Găng tay su 10 85% Việt Nam 

9 Ủng cao su 10 85% Việt Nam 

10 Tủ thuốc cấp cứu 1 85% Việt Nam 

 (Nguồn: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP) 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nƣớc của Dự án  

a. Nguồn cung cấp điện 

‒ Dự án sử dụng điện cho quá trình vận hành thiết bị máy móc, nguồn điện được 

lấy từ nguồn cung cấp điện cho KCN Phú Mỹ I. 

‒ Tổng công suất sử dụng điện dự kiến của Dự án khi vào hoạt động là 

350kWh. 

b. Nguồn cung cấp nƣớc 

‒ Nước được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN Phú Mỹ I đã được xây dựng 

hoàn thiện để cung cấp cho các nhà máy trong KCN Phú Mỹ I và đã dẫn tới ranh giới 

dự án. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

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

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Dự án đầu tư Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công 

nghiệp dầu khí được thực hiện tại KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định 

số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ 

trì thực hiện công tác lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, quy hoạch bảo vệ môi trường đang được lồng ghép vào 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Về cơ  ản, dự án đầu tư Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp dầu khí phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tại công văn số 387/PBHC-KHĐT ngày 12/03/2021, Tổng Công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí – CTCP thống nhất chủ trương cho Chi nhánh di dời Xưởng Pha 

trộn Hóa phẩm về khuôn viên Trạm nạp NH3 cũ đang để trống. Khuôn viên trạm nạp 

NH3 này thuộc khu đất 63,4 ha mà Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đang 

thuê của Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công 

ty IZICO). Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp 

dầu khí đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, mã số dự án: 0358243035 tại KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là KCN do Công ty đầu tư và khai thác hạ tầng 

Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ I (IZICO) thành lập. Khu Công Nghiệp Phú 

Mỹ 1 được thành lập theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 02/04/1998 của Thủ tướng 

Chính phủ và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ  phê duyệt  áo cáo ĐTM tại Quyết 

định số 210/QĐ-BKHCNMT ngày 22/2/1999. Hiện tại, đã có nhiều Dự án đầu tư đang 

hoạt động và IZICO đã đầu tư hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải tập 

trung với công suất 4.000 m
3
/ngày đêm (tổng công suất cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 

2 của Nhà máy xử lý tập trung) để giải quyết triệt để nguồn nước thải từ các Nhà máy 
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trong KCN, đây là một Khu Công Nghiệp đa ngành  ao gồm:  

‒ Công nghiệp nặng (thép, cơ khí); 

‒ Công nghiệp chế biến nông, lâm sản, phân bón; 

‒ Công nghiệp nhẹ: may mặc, văn phòng phẩm, đồ nhựa….; 

‒ Công nghiệp lắp ráp điện tử, điện lạnh; 

‒ Kho và hoạt động Logistic;  

‒ Công nghiệp vật liệu xây dựng; 

‒ Sản xuất giất carton, giấy vệ sinh; 

‒ Sản xuất gạch men, đá hoa cương, gạch granite…; 

 

Hình 2.1. Bản đồ quy hoạch KCN Phú Mỹ 1 

Vị trí lựa chọn di dời Xưởng Pha trộn Hóa phẩm: là vị trí dùng cho ngành công 

nghiệp dầu khí thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, nằm trong khuôn viên 63,4 ha của 

Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã có sẵn hệ thống hạ tầng đảm bảo cung cấp cho Xưởng Pha 

trộn Hóa phẩm như : hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh, 

hệ thống điện được cung cấp từ KCN và tự cung cấp, hệ thống PCCC, hệ thống thông 

tin liên lạc và an toàn vệ sinh môi trường…. 

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

Ở Việt Nam theo Luật BVMT năm 2020, khả năng chịu tải của môi 
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trường được định nghĩa là giới hạn chịu đựng của môi trường đối với các nhân tố tác 

động để môi trường có thể tự phục hồi. 

Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp dầu 

khí nằm trong KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu phù hợp với quy hoạch phân khu, phù hợp với quy hoạch 1/2000 KCN Phú Mỹ II 

mở rộng đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt và Bộ Khoa học và Công 

nghệ  phê duyệt  áo cáo ĐTM tại Quyết định số 210/QĐ-BKHCNMT ngày 22/2/1999. 

Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Mỹ 1 được thải ra 

sông Thị Vải. 

Hiện nay chưa có số liệu cụ thể sức chịu tải của Sông Thị Vải cũng như toàn  ộ 

các hoạt động của các KCN, cụm cảng trong khu vực. Do đó, để xác định sức chịu tải 

của môi trường khi tiếp nhận các loại chất thải trong quá trình hoạt động của dự án là 

một công việc hết sức khó khăn. 

Tuy nhiên, với đặc thù của loại hình hoạt động của dự án chỉ phát sinh nước 

thải sinh hoạt với khối lượng rất nhỏ, toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự 

án được đấu nối về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Phú Mỹ I để xử lý đạt 

quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN 

Phú Mỹ I hiện nay đã đi vào hoạt động với công suất xử lý 4.000 m
3
/ngày.đêm. Như 

vậy, với khối lượng nước thải sinh hoạt dự kiến phát sinh khi dự án Xưởng pha trộn 

hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp dầu khí đi vào hoạt động hoàn 

toàn đảm bảo khả năng xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN khi đấu 

nối. 

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn tiếp nhận của Nhà máy XLNT tập trung KCN Phú Mỹ 1 

TT Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn tiếp nhận 

1 Nhiệt độ 
0
C ≤ 45 

2 Ph - 5 ÷ 9 

3 Mùi - Không khó chịu 

4 COD mg O2/l 400 

5 TSS mg/l 200 

6 Độ màu Pt-Co 100 

7 BOD5 mg O2/l 100 

8 Phospho tổng mg/l 8 

9 Fe mg/l 5 

10 Cr3+ mg/l 1 
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11 Cr6+ mg/l 0,1 

12 Cu mg/l 2 

13 Zn  mg/l 3 

14 Pb mg/l 0,5 

15 Hg mg/l 0,01 

16 Sn mg/l 1 

17 Mn  mg/l 1 

18 Ni mg/l 0,5 

19 As mg/l 0,1 

20 Cd mg/l 0,01 

21 Xianua mg/l 0,1 

22 Phenol mg/l 0,5 

23 Coliform MPN/100ml 10.000 

24 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 

25 Dầu ĐTV mg/l 20 

26 Clo dư mg/l 2 

27 PCBs mg/l 0,01 

28 Hoá chất BVTV, lân hữu cơ mg/l 1 

29 Hoá chất BVTV: clo hữu cơ mg/l 0,1 

30 Sunfua  mg/l 0,5 

31 Florua mg/l 10 

32 Amoni (tính theo Nito) mg/l 10 

33 Tổng Ni tơ mg/l 40 
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CHƢƠNG III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

1.1. Hiện trang môi trƣờng 

Hiện trạng môi trường khu vực Dự án khá tốt, đáp ứng cho việc thực hiện Dự 

án. Trong khu đất Dự án là Trạm NH3 cũ nên trên khu đất xây dựng không có các tài 

nguyên sinh vật sinh sống. 

1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

a) Hệ sinh thái trên cạn 

Khu đất thực hiện dự án nằm trong KCN với hiện trạng cơ sở hạ tầng đã xây 

dựng hoàn chỉnh, mật độ xây dựng tương đối cao nên tài nguyên sinh học tương đối 

nghèo nàn, chủ yếu bao gồm các loài thực vật trên cạn (cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ). 

Thực vật  

Trong khu vực Dự án chỉ có một số loài cây bụi, cây cỏ như cỏ cứt lợn, dứa 

dại…; các cây  óng mát như trứng cá,  àng; tràm… Tầm quan trọng: nhìn chung hệ 

thực vật không đa dạng, không có loài đặc hữu. 

Hệ động vật  

Trong khu vực Dự án, có những hệ động vật phổ biến như:  

− Các loài chim: Các loài chim quan sát được như  ói cá, cu gáy, chào mào, 

chích chòe, chim di...  

− Các loài bò sát, ếch nhái: Các loài hay gặp của sinh cảnh này như thằn lằn, 

rắn, nhái, ngoé, ếch đồng... Một số loài gặp tại vườn nhà và xung quanh các khu dân 

cư như Thạch sùng, Cóc nhà, ễnh ương...   

b) Hệ sinh thái nƣớc 

 Khu vực thực hiện Dự án không có sông suối tự nhiên chảy qua, chỉ có suối 

Dao và sông Thị Vải là điểm xả thải của KCN Phú Mỹ 1. Do đó, khu vực Dự án không 

có loài nào quý hiếm cần phải bảo vệ, duy trì.  

Nhìn chung, Đa dạng sinh học không cao do trong khu vực Dự án không có 

rừng tự nhiên. Trong khu vực Dự án không có các phát hiện các loài động thực vật quý 

hiếm và không có các giá trị sinh học cao hoặc được bảo tồn. 

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Sinh học Nhiệt đới (2005), hệ sinh thái nước khu 

vực được đánh giá như sau: 
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Phiêu sinh vật: 

 Kết quả thu mẫu khu hệ thuỷ sinh vật ở sông Thị Vải thu thập được 70 loài tảo, 

tập trung vào 5 ngành chính. Trong 5 ngành chính, ngành tảo lục (Chlorophyta) chiếm 

ưu thế với 38 loài, kế đến là tảo mắt (Euglenophyta) với 14 loài, tảo Silic 

(Bacillariophyta) với 12 loài. Trong thành phần loài tảo chiếm đa số là các loài tảo 

 ám, thích nghi trong môi trường nước ngọt, nước cạn (nông) và có dòng chảy yếu. Số 

lượng tảo không cao, dao động trong khoáng 1,3 – 3,3 triệu tế bào trong một mét khối 

nước. Loài chiếm ưu thế về số lượng chủ yếu là loài tảo mắt Trachelomonas 

volvocina. 

Động vật thuỷ sinh: 

 Kết quả khảo sát sông Thị Vải cho thấy, suối có nền đáy cát, mịn, cây cỏ nhiều 

ven suối là nơi thuận lợi cho các nhóm thuỷ vật phát triển. Kết quả thu mẫu tại 3 vị trí, 

có 21 loài động vật thuỷ sinh thuộc 5 nhóm chính là: Rotatoria, Cladocera, Copepoda, 

Decapoda, Larva. Các nhóm này phân bố phổ biến ở các thuỷ vực nước ngọt nội địa. 

Khu hệ động vật đáy ở đây rất nghèo nàn về số loài, chỉ thu được 1 loài duy nhất thuộc 

bộ Decapoda (Somanniathelphusa sinensis). Đây là loài cua đồng thường gặp. 

Xét về cấu trúc thành phần loài cho thấy, mức độ đa dạng về thành phần loài 

động vật nổi và động vật đáy ở đây rất thấp, rất thấp cả về nhóm loài cũng như số loài 

trong các nhóm. Các loài xuất hiện ở đây không mang tính chất đặc trưng của thuỷ 

vực. 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Nước thải của dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp dầu khí sau xử lý sơ  ộ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Phú Mỹ I dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Phú Mỹ I, công suất 

4.000 m
3
/ngày đêm. Nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải tập trung thải ra 

suối Dao, sau đó chảy ra sông Thị Vải. 

Suối Dao thuộc nhánh sông Thị Vải, hiện nay là rạch cụt do phần thượng nguồn 

rạch đã được san lấp mặt  ằng KCN. Mục đích sử dụng nước của Suối Dao chủ yếu là 

phục vụ giao thông thủy, không sử dụng cho cấp nước sinh hoạt hay tưới tiêu nông 

nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay sông Bà lời vẫn còn hoạt động đánh  ắt thuỷ sản tự phát 

của các ghe nhỏ, các tàu vận chuyển vật liệu cho việc san lấp cũng như xây dựng các 

nhà máy trong KCN. Chiều dài toàn sông Bà Lời ra đến sông Thị Vải khoảng 4km. 

Sông Bà Lời chịu ảnh hưởng của thuỷ triều của Sông Thị Vải. Sông Thị Vải  ao gồm 

sông Thị Vải, sông Gò Gia và sông Cái Mép. Sông Thị Vải - Cái Mép chạy theo 

hướng Bắc Nam gần song song với đường quốc lộ 51. Độ sâu trung  ình từ (15 - 

20)m, chỗ sâu nhất (ở ngã  a Thị Vải - Gò Gia - Cái Mép) đạt tới 60m. Bề rộng trung 

bình (500 - 600)m, riêng ở sông Cái Mép có chỗ rộng tới 1.000m.  
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a). Thủy văn 

Sông Thị Vải bắt nguồn từ suối Bưng Môn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) 

kéo dài đến cửa Cái Mép (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và cuối cùng đổ 

ra vịnh Gành Rái với tổng chiều dài sông khoảng 46km. Tại hạ lưu của sông có một số 

nhánh nối với hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai như Tắc Nha Phương, Sông Gò Gia. 

Có 4 phụ lưu đổ vào sông Thị Vải là: sông Sóc, Sông Quýt, sông Nước Lớn, sông 

Chân. Ngoài các phụ lưu nói trên còn có một số suối nhỏ đổ vào với lưu lượng không 

đáng kể. 

Thuỷ triều: sông Thị Vải chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ bán nhật triều 

không đều rõ rệt, trong ngày có hai lần triều lên và 2 lần triều xuống với  iên độ dao 

động trong khoảng 1,4 - 4,0m.  

Dòng chảy: tại khu vực gần cửa sông (Cái Mép), dòng chảy vào có hướng Bắc 

– Tây Bắc với vận tốc cực đại khoảng 59,4 cm/s (cực tiểu 24,0 m/s), lưu lượng cực đại 

khoảng 8.384 m
3
/s (cực tiểu 3.054 m

3
/s); dòng chảy ra có hướng Nam – Đông Nam 

với vận tốc cực đại khoảng +90,8cm/s (cực tiểu +62,8cm/s) và lưu lượng cực đại 

khoảng +11.236m
3
/s). Tại khu vực Gò Dầu, dòng chảy vào có hướng Đông Bắc với 

vận tốc cực đại -54,2cm/s (cực tiểu 9,3m/s) và lưu lượng cực đại khoảng 3.129m
3
/s 

(cực tiểu 572m
3
/s); dòng chảy ra có hướng Tây Nam với vận tốc cực đại khoảng +80,7 

cm/s (cực tiểu +4,3cm/s) và lưu lượng cực đại khoảng +5.034m
3
/s (cực tiểu 

+188m
3
/s).  

Bảng 3.1. Các yếu tố đặc trưng của hệ thống sông Thị Vải 
 

Tên sông Sóc Quýt Chân 
Nƣớc 

Lớn 
Thị Vải 

Cao độ nguồn 175 125 50 100 265 

Chiều dài sông (km) 16 16 24 21 76 

Chiều dài lưu vực (km) 16 14 23 16 46 

Chiều rộng các phụ lưu (km) 1,4 3,5 3,6 6 14 

Diện tích lưu vực (km
2
) 23 48,6 81,8 96 120 

Diện tích giữa các phụ lưu (km
2
) 16,4 30,8 53,3 68,4 76,5 

Hệ số uốn 1,24 1,25 1,48 1,38 1,61 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi Nam Bộ) 

b. Đặc trƣng nƣớc 

 Nhiệt độ trung bình tháng của nước trên sông Thị Vải và Vũng Tàu dao động từ 

26
o
C đến 32

o
C. Nhiệt độ cao nhất được đo là 34,5

o
C, xuất hiện vào tháng 05, và nhiệt 
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độ thấp nhất là 26
o
C, xuất hiện vào tháng 1. 

Độ mặn của nước ở Vịnh Gành Rái không khác biệt nhiều so với nước biển, 

khoảng 25 – 30 trên mỗi đơn vị. Độ mặn của tháng lớn nhất là 33,5 vào tháng 4, độ 

mặn trung bình tháng từ 27 – 34 và độ mặn trung bình tháng nhỏ nhất là 29,8 vào 

tháng 7. 

c. Bão và nƣớc dâng 

Khu vực của Thị Vải - Vũng Tàu, sông Bà Lời không chịu ảnh hưởng của lũ 

lụt, nước dâng, tuy nhiên thỉnh thoảng khu vực ven biển xuất hiện các cơn  ão lớn 

hoặc gió mùa mạnh. Mực nước dâng khoảng 45 cm khi có bão Linda vào tháng 10 

năm 1997. Vị trí xây dựng Dự án nằm sâu trong sông nên không bị ảnh hưởng bởi 

sóng. 

(Nguồn số liệu thủy hải triều lấy từ Nghiên cứu phát triển hệ thống cảng Miền Nam - 

Việt Nam do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) lập từ tháng 04/2001 đến 

10/2002).  

Với chế độ thuỷ hải văn như trên, các cảng, KCN giáp sông Thị Vải, sông Bà 

Lời trước khi xây dựng đã tính đến các yếu tố này để thiết kế đảm bảo cho cảng cao 

hơn mặt nước cao nhất của thuỷ triều sông Thị Vải. Mặt khác, các hộ dân, các khu dân 

cư, KCN,… nằm phía trong nên hiện tượng ngập úng không xảy ra trên toàn tuyến 

sông Thị Vải.  

Tốc độ dòng chảy triều cường và triều kiệt của các nhánh sông Thị Vải mang đặc 

điểm của sông Thị Vải.  

Căn cứ Báo cáo: “Tính toán tần suất mực nước tại sông Mỏ Nhát – Đường 

991B và số liệu mực nước trạm hải văn Vũng Tàu” do Trung tâm khí tượng thủy văn 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn giao thông tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu thực hiện tháng 8/2014. Trạm đo đặt trên sông Mỏ Nhát, nằm trên tuyến 

991B, huyện Tân Thành có tọa độ địa lý: Kinh độ: 107d06’50”; Vĩ độ: 10d33’22”. 

Điều kiện thủy văn, thủy triều có một số đặc điểm sau: 

Dòng chảy tại trạm chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của 

Biển Đông: mỗi ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống. Mỗi tháng có 2 đợt triều 

cường vào đầu và giữa tháng âm lịch, 2 đợt triều kém vào khoảng giữa các ngày trên. 

Biên độ triều (từ chân triều lên đỉnh triều) lớn nhất có thể lên tới 4m. Chênh lệch năm 

cao nhất có thể lên đến 4,50 - 4,60m. 

Theo chu kỳ năm, thủy triều được chia thành 3 thời kỳ: 

  + Thời kỳ triều cường vào các tháng 10, 11, 12 và tháng 1 năm sau; 

  + Thời kỳ triều trung bình vào các tháng 2, 3, 4 và tháng 9; 

  + Thời kỳ triều kém vào các tháng 5, 6, 7 và tháng 8; 
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Bảng 3.2. Các giá trị tần suất lý luận của mực nước cao nhất, thấp nhất năm tại 

Mỏ Nhát theo bảng thống kê sau (hệ cao độ Hòn Dấu) 

STT 
Tần suất P 

(%) 

Mực nƣớc cao nhất 

(cm) 

Mực nƣớc thấp nhất 

(cm) 

1 0,01 226 -345 

2 0,10 220 -333 

3 0,20 217 -330 

4 0,33 216 -327 

5 0,50 214 -324 

6 1,00 212 -320 

7 2,00 209 -316 

8 3,00 207 -313 

9 4,00 206 -311 

10 5,00 205 -309 

11 10,00 201 -304 

12 20,00 197 -297 

13 25,00 195 -295 

14 30,00 194 -293 

15 40,00 191 -289 

16 50,00 189 -286 

17 60,00 186 -282 

18 70,00 184 -279 

19 75,00 182 -277 

20 80,00 181 -275 

21 85,00 179 -273 

22 90,00 177 -270 

23 95,00 174 -266 

24 97,00 172 -264 

25 99,00 168 -259 
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STT 
Tần suất P 

(%) 

Mực nƣớc cao nhất 

(cm) 

Mực nƣớc thấp nhất 

(cm) 

26 99,90 161 -252 

27 99,99 156 -246 

Bảng 3.3. Tần suất lũy tích mực nước giờ tại trạm Mỏ Nhát theo bảng sau: 

( hệ cao độ Hòn Dấu) 

STT Cấp mực nƣớc(cm) Tần suất lũy tích(%) 

1 200 ÷ 191 0,009 

2 190 ÷ 181 0,146 

3 180 ÷ 171 0,511 

4 170 ÷ 161 1,285 

5 160 ÷ 151 2,845 

6 150 ÷ 141 5,230 

7 140 ÷ 131 8,413 

 

Bảng 3.4.  Tần suất mực nước giờ trạm Mỏ Nhát đo trong vòng 5 năm: Từ 

2009÷2013 

STT 
Cấp mực 

nƣớc 

Số lần xuất hiện 

Tổng 

số 

Tần 

suất 

Tần suất tích 

lũy 

2009 2010 2011 2012 2013 

Số lần 

XH 

(LT) 

Tần 

suất lỹ 

tích (%) 

1 200 - 191 1 0 1 2 0 4 0,009 4 0,009 

2 190 - 181 12 12 11 12 13 60 0,137 64 0,146 

3 180 - 171 21 30 39 32 38 160 0,365 224 0,511 

4 170 - 161 68 83 78 59 61 349 0,774 563 1,285 

5 160 - 151 114 143 130 135 162 684 1,561 1247 2,845 

6 150 - 141 218 197 208 192 233 1048 2,385 2292 5,230 

7 140 - 131 297 280 263 264 291 1395 3,183 3687 8,413 

8 130 - 121 370 368 331 342 352 1763 4,023 5450 12,436 

9 120 - 111 408 407 429 404 390 2038 4,650 7488 17,087 
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STT 
Cấp mực 

nƣớc 

Số lần xuất hiện 

Tổng 

số 

Tần 

suất 

Tần suất tích 

lũy 

2009 2010 2011 2012 2013 

Số lần 

XH 

(LT) 

Tần 

suất lỹ 

tích (%) 

10 110 - 101 439 425 440 369 380 2053 4,685 9541 21,771 

11 100 - 91 481 494 433 470 435 2313 5,278 11854 27,049 

12 90 - 81 522 532 509 455 462 2480 5,659 14334 32,708 

13 80 - 71 420 429 456 440 397 2142 4,888 16476 37,596 

14 70 - 61 497 441 413 487 493 2331 5,319 18807 42,915 

15 60 - 51 411 463 419 437 447 2177 4,968 20984 47,882 

16 50 - 41 383 380 416 402 449 2030 4,655 23024 52,537 

17 40 - 31 298 329 341 360 330 1658 3,783 24682 56,321 

18 30 - 21 308 320 326 355 351 1660 3,788 26342 60,109 

19 20 - 11 278 269 304 315 314 1480 3,377 27822 63,486 

20 10 - 1) 230 211 232 237 256 1166 2,661 28988 66,146 

21 0 - (-9) 234 236 260 264 276 1270 2,898 30258 69,044 

22 (-10) - (-19) 204 231 218 241 229 1123 2,563 31381 71,607 

23 (-20) - (-29) 200 181 199 200 187 967 2,207 32348 73,813 

24 (-30) - (-39) 198 206 197 200 204 1005 2,289 33351 76,102 

25 (-40) - (-49) 211 204 204 216 222 1057 2,412 34408 78,514 

26 (-50) - (-59) 150 166 184 168 164 832 1,899 35240 80,413 

27 (-60) - (-69) 169 156 188 191 166 870 1,985 36110 82,398 

28 (-70) - (-79) 200 182 193 184 190 949 2,165 37059 84,563 

29 (-80) - (-89) 146 141 148 166 169 770 1,757 37829 86,320 

30 (-90) - (-99) 163 165 147 157 161 793 1,810 38622 88,130 

31 (-100) - (-109) 177 155 140 169 151 792 1,807 39414 89,937 

32 (-110) - (-119) 129 132 135 111 123 630 1,438 40044 91,375 

33 (-120) - (-129) 133 125 124 113 130 625 1,426 40669 92,801 

34 (-130) - (-139) 138 133 119 128 115 633 1,444 41302 94,245 
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STT 
Cấp mực 

nƣớc 

Số lần xuất hiện 

Tổng 

số 

Tần 

suất 

Tần suất tích 

lũy 

2009 2010 2011 2012 2013 

Số lần 

XH 

(LT) 

Tần 

suất lỹ 

tích (%) 

35 (-140) - (-149) 83 88 86 93 77 427 0,986 41734 95,231 

36 (-150) - (-159) 93 82 107 93 67 442 1,009 42176 96,240 

37 (-160) - (-169) 91 105 65 78 73 412 0,94 42588 97,180 

38 (-170) - (-179) 54 51 58 51 36 250 0,57 42638 97,750 

39 (-180) - (-189) 57 55 56 38 50 256 0,584 43094 98,334 

40 (-190) - (-199) 49 45 53 51 32 230 0,525 43324 98,659 

41 (-200) - (-209) 32 36 24 27 23 142 0,324 43466 99,183 

42 (-210) - (-219) 23 26 28 33 15 125 0,285 43591 99,468 

43 (-220) - (-229) 12 20 20 15 19 86 0,196 43677 99,665 

44 (-230) - (-239) 9 12 9 8 4 42 0,096 43719 99,760 

45 (-240) - (-249) 9 9 10 8 6 42 0,096 43761 99,856 

46 (-250) - (-259) 9 4 5 6 7 31 0,071 43792 99,927 

47 (-260) - (-269) 4 1 2 5 7 19 0,043 43811 99,970 

48 (-270) - (-279) 4 0 2 1 2 9 0,021 43820 99,991 

49 (-280) - (-289) 2 0 0 0 1 3 0,007 43823 99,998 

50 (-290) - (-299) 1 0 0 0 0 1 0,002 43824 100,000 

    8760 8760 8760 8784 8760 43824       

 

2.2. Chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Chất lượng nước nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Trạm XLNT tập 

trung KCN Phú Mỹ I là sông Bàn Thạch và sông Thị Vải đã được Chủ đầu tư hạ 

tầng KCN Phú Mỹ I quan trắc theo quy định tại giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước số 23/GP-BTNMT ngày 10/05/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thông số và giới hạn tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sau 

xử lý không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B, hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K = 1,0 và Quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép QCVN 52:2017/BTNMT, cột B, 

hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,0. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày giấy phép này hết hiệu lực: Thông số 

và giới hạn tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý không vượt 

quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K = 1,0 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp sản xuất thép QCVN 52:2017/BTNMT, cột A, hệ số Kq = 0,9; 

Kf = 1,0. 

2.3. Các hoạt động khai thác sử dụng nƣớc tại khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

Hiện nay trên tuyến sông Bàn Thạch không có các hoạt động khai thác, sử dụng 

nước để phục vụ tưới tiêu, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản hay các hoạt động 

khác. 

Nước mặt tại khu vực này chủ yếu phục vụ giao thông thuỷ nội địa. 

2.4. Hiện trạng xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp dầu 

khí nằm trong KCN Phú Mỹ I có nước thải xả vào hệ thống thu gom nước thải chung 

của Khu công nghiệp dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Phú Mỹ I, công 

suất 4000 m
3
/ngày đêm.  

Nước thải từ Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Phú Mỹ I được thải 

ra sông Bàn Thạch, chảy ra sông Thị Vải theo giấy phép xả thải số 23/GP-BTNMT 

ngày 10/05/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Hiện nay, hầu hết các Nhà máy, cơ sở nằm dọc tuyến sông Bàn Thạch thuộc các 

KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2 và KCN Cái Mép đều đã có hệ thống thu gom nước thải 

chung của KCN về Nhà máy xử lý nước thải tập trung, vì vậy không có các nguồn xả 

nước thải riêng lẻ, khó kiểm soát. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực hiện Dự 

án 

Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP đã phối hợp với Công 

ty TNHH Xây dựng và Môi trường Thế Kỷ Xanh và Trung tâm tư vấn công nghệ 

môi trường và an toàn vệ sinh lao động (COSHET) để tiến hành khảo sát, đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực Dự án vào ngày 28/07/2022, 

02/08/2022 và 10/08/2022. Công ty sử dụng các phương pháp lấy mẫu đã được 

đăng ký và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận VIMCERT cho các 

phương pháp đo. Để đảm bảo thu được dữ liệu quan trắc có chất lượng tốt, đảm bảo 

đúng, chính xác, đáng tin cậy và thỏa đáng  ắt buộc cách bảo quản và vận chuyển 
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mẫu phải được thực hiện đúng và chính xác. Đặc điểm thời tiết: Trời nắng, thoáng 

mát; Điều kiện lấy mẫu: Các nhà máy lân cận hoạt động  ình thường. 

Bảng 3.5. Vị trí, toạ độ điểm lấy mẫu 

(Nguồn: Trung tâm COSHET, tháng 08/2022) 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu khu vực Dự án 

 

STT 

Ký hiệu 

điểm lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu 
Toạ độ điểm lấy 

mẫu 
Thời gian lấy mẫu 

1 K1 Giữa khu đất dự án 
10.59256N; 

107.03627E.
 

Lần 1: 09h00 đến 

11h ngày 28/07 

Lần 2: 08h30 đến 

11h  ngày 02/08 

Lần 3: 14h15 đến 

16h ngày 10/08 

2 K2 Ra vào khu đất dự án 
10.59235N; 

107.03630E.
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Bảng 3.6. Kết quả phân tích không khí tại khu vực dự án 

Điểm đo 

Bụi 

(PM10) 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

SO2 

mg/m
3
 

NOx 

mg/m
3
 

Tiếng ồn 

dBA 

K1: Khu vực dự án giáp đường D3 của KCN 

Ngày 28/07/2022 0,13 2,11 0,034 0,020 62 

Ngày 02/08/2022 0,14 2,01 0,035 0,022 60 

Ngày 10/08/2022 0,11 1,75 0,026 0,015 58 

K2: Khu vực giữa khu đất dự án 

Ngày 28/07/2022 0,15 2,28 0,039 0,027 59 

Ngày 02/08/2022 0,16 2,29 0,042 0,029 59 

Ngày 10/08/2022 0,12 1,98 0,031 0,020 61 

Phƣơng pháp đo, xác 

định 

QCVN  

46: 

2012/BT

CTNMT 

TCVN 

7878-

2:2010 

TCVN 

5067:1995 

TCVN 

5971-1995 
 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thường ( 

6h-21h) 

- - - - ≤ 70 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 24 giờ) 
0,15 30 0,35 0,2 - 

(Nguồn:Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động, 8/2022) 

Ghi chú:  

‒ QCVN 05:2013/BTCTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

‒ QCVN 26:2010/BTCTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: 

Kết quả đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng không khí xung quanh cho 

thấy chất lượng không khí tại khu vực thực hiện dự án khá tốt, các thông số chất 

lượng đều nằm trong giới hạn cho phép. Số liệu này sẽ là dữ liệu nền để so sánh và 

đánh giá sự biến đổi chất lượng môi trường không khí khi dự án đi vào hoạt động. 
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CHƢƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án 

Do dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp 

dầu khí chỉ tiến hành cải tạo khu vực Trạm NH3 cũ của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và di 

dời thiết bị từ cơ sở tại KCN Đông Xuyên về KCN Phú Mỹ 1 nên khối lượng xây 

dựng cũng giảm đáng kể. 

Tuy nhiên để giảm thiểu tác động trong giai đoạn này, chủ Dự án cũng thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tương tự như trong giai đoạn thi công 

xây dựng, được trình bày cụ thể như sau: 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

a. Nƣớc thải sinh hoạt và các chất cặn bã của công nhân phát sinh trong thời 

gian thi công Dự án, để đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường tại khu vực thi công Chủ 

Dự án sẽ bố trí 02 nhà vệ sinh di động có bồn chứa nước thải, nước thải sau xử lý được 

xả ra hệ thu gom nước thải của KCN Phú Mỹ 1 (do đã có hệ thống thu gom nước thải 

của KCN giáp hàng rào Dự án), Chủ dự án sẽ hợp đồng với Chủ đầu tư hạ tầng KCN 

Phú Mỹ 1 (IZICO) để xử lý toàn bộ lượng nước thải này, bùn trong hầm tự hoại được 

chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu đến hút định kỳ hút khoảng 03 

tháng/lần hoặc khi bồn cầu gần đầy và khi giai đoạn xây dựng kết thúc vận chuyển về 

nơi  xử lý theo đúng quy định.  

b. Nƣớc mƣa chảy tràn: Trước khi tiến hành thi công, đơn vị thi công sẽ đào 

mương giáp ranh tường rào của Dự án để hình thành hệ thống gom nước xung quanh, 

tiêu thoát nước nhanh hơn, toàn  ộ nước mưa được dẫn đến các hố lắng cặn, song chắn 

rác trước khi cho chảy vào hệ thống thoát nước mưa của KCN giáp hàng rào Dự án 

chảy ra nguồn tiếp nhận. 

1.2. Về công trình., biện pháp lƣu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt:  

Bố trí tại mỗi khu vực thi công 01 thùng chứa rác thải và 02 thùng chứa tại khu 

vực lán trại với dung tích mỗi thùng chứa 0,120m
3
, dán nội quy bỏ rác vào thùng sau 

đó 02 ngày/lần chuyển giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Tân Thành thu gom và 

vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định. 
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Hình 4.1. Thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy dung tích 120 lít (chứa chất 

thải sinh hoạt) 

Chủ Dự án phối hợp với đơn vị thi công trong việc bố trí bộ phận chuyên trách 

về môi trường để hướng dẫn công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, an toàn 

lao động và kỷ luật lao động cho công nhân. 

(2). Chất thải thi công xây dựng: 

Thu gom các loại bao bì giấy, plastic thải vào 03 thùng dung tích chứa 0,24m
3
 có 

nắp đậy, sắt thép thải từ quá trình phá dỡ được bố trí khu chứa riêng và thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định. Cụ thể như sau: 

- Chủ dự án bố trí các thùng chứa tại các khu vực thi công để công nhân dễ 

dàng bỏ vào thùng chứa, sau khi bỏ vào thùng yêu cầu công nhân đóng nắp thùng lại. 

Khi đầy sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng. 

- Phế liệu: (tham khảo từ các đơn vị thi công có quy mô như Dự án, được bố 

trí 03 thùng có dung tích 240 lít có nắp, bạt che để thu gom đến khu lưu trữ chất thải 

công nghiệp và  án cho đơn vị thu mua phế liệu là hộ kinh doanh thu mua phế liệu đối 

với các loại phế liệu như sắt thép vụn, bao nilon, giấy carton,.. 

- Xà bần: (tham khảo từ các đơn vị thi công – có quy mô tương tự Dự án, xà 

bần được tập trung vào khu vực chứa riêng có bạt che phủ, định kỳ chuyển giao cho 

đơn vị thu gom vận chuyển, xử lý theo đúng quy định) hoặc tận dụng một phần san lấp 

mặt bằng trong khuôn viên Dự án. 

RÁC THẢI 

SINH HOẠT 
RÁC THẢI 

SINH HOẠT 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp dầu khí 

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Thế Kỷ  Xanh 35 

 

Hình 4.2. Thùng chứa rác thải thi công màu vàng dung tích 240 lít 

(3). Chất thải nguy hại 

Chủ Dự án thực hiện các biện pháp quản lý và kiểm soát các ảnh hưởng do chất 

thải nguy hại như sau: 

- Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc tại khu vực Dự án (chỉ sửa chữa trong 

trường hợp có sự cố); 

- Đối với các loại chất thải nguy hại như giẻ lau, dầu nhớt thải, sơn thải, vật 

dụng chứa sơn, vật dụng chứa dầu,… được thu gom lưu trữ vào 03 thùng chứa có nắp 

đậy (mỗi thùng có dung tích chứa 240 lít) đặt trong khu vực lán trại có mái che và 

được dán nhãn báo chất thải nguy hại, Chủ Dự án sẽ giao trách nhiệm cho cán bộ trực 

tiếp quản lý chất thải nguy hại. 

- Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức thu gom, vận chuyển chất thải 

nguy hại để xử lý theo đúng quy định.   

 

Hình 4.3. Thùng chứa chất thải nguy hại màu cam 

 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

RÁC THẢI XÂY 

DỰNG THÔNG 

THƢỜNG 

 

RÁC THẢI 

NGUY HẠI 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp dầu khí 

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Thế Kỷ  Xanh 36 

(1). Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải khuếch tán từ quá trình 

san nền, vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng các hạng mục công trình. 

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trên công trường xây 

dựng và người dân sống xung quanh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu 

(vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy). Các biện pháp sau đây được đề xuất để 

giảm thiểu ô nhiễm không khí tại khu vực: 

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo 

giữa các công đoạn thi công: phát quang mặt bằng, san ủi, xây dựng các hạng mục 

công trình,… 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá 

trình thi công ở mức tối đa. 

- Phun nước giảm bụi. 

- Có kế hoạch cùng thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế tập kết vật 

tư vào cùng một thời điểm. Tiến hành san ủi vật liệu ngay sau khi được tập kết, để 

giảm sự khuyếch tán vật liệu dưới tác dụng của gió. 

- Đặt các biển báo và phân vùng cách ly an toàn xung quanh khu vực thi 

công. 

- Tất cả các phương tiện vận tải (xe tải, sà lan, tàu thuyền,…) và các thiết bị 

thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn qui định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn 

kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

- Sử dụng nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường. 

- Che kín mọi phương tiện vận chuyển VLXD (cát, đất, xi măng, đá...) để 

tránh phát tán bụi. Khu vực phát sinh nhiều bụi phải bố trí bạt che chắn. 

- Vật liệu xây dựng được chứa trong các kho chứa hoặc có bạt che chắn để 

quản lý, tránh hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh.  

- Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên để giảm thiểu ô 

nhiễm do khói xe.  

- Việc bảo trì bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển được thực hiện tại các 

garage hoặc các nhà xưởng nằm ngoài khu vực Dự án. 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm. 

- Không đốt các nguyên vật liệu tại khu vực Dự án. 

- Cung cấp thiết bị an toàn lao động (mặt nạ, nón bảo hiểm, nút chống ồn…) 

để giảm bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân, ngăn ngừa tai nạn lao động; 

(2). Biện pháp quản lý khí thải từ thiết bị thi công 

Để ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải từ thiết bị thi công các 

biện pháp sau sẽ được các nhà thầu áp dụng.  
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- Sử dụng thiết bị xe máy thi công có động cơ được sản xuất đạt tiêu chuẩn 

khí thải EURO 2 (theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2005 

của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ có nhà thầu nào đạt yêu cầu này mới được tuyển chọn. 

- Thiết bị xe máy thi công sẽ được kiểm tra bảo dưỡng theo đúng quy trình 

của nhà sản xuất. Các thiết bị xe máy không đạt yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

thì không được hoạt động. 

- Thực hiện kiểm định định kỳ và cấp chứng nhận về An toàn kỹ thuật và bảo 

vệ mội trường thiết bị xe máy theo đúng quy định hiện hành. 

- Sử dụng nhiên liệu xăng, diezel đúng theo tiêu chuẩn. Không sử dụng nhiên 

liệu kém phẩm chất gây ô nhiễm môi trường. 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

- Quy định tốc độ xe, máy móc (< 5km/h) khi hoạt động trong công trường thi 

công. 

- Lắp đặt và bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên các thiết bị giảm ồn hoặc lắp 

đặt các tấm chắn bằng tôn xung quanh công trường thi công nhằm cách âm khu vực có 

thể gây ra mức ồn cao (máy xúc, máy ủi, xe lu, máy trộn bê tông lưu động, máy phát 

điện,…).  

- Lựa chọn các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại có mức ồn thấp nhất và đảm 

bảo tất cả các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên.  

- Công nhân thi công được tập huấn, nâng cao ý thức và có các trang thiết bị 

bảo hộ lao động như: chống ồn, chống rung, dây an toàn, mũ  ảo hiểm, quần áo bảo hộ 

lao động.   

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động 

trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị 

xây dựng.  

- Xe cơ giới, xe tải nặng, các thiết bị thi công mà Dự án sử dụng thường 

xuyên được kiểm tra về độ ồn và độ rung, đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng 

kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động.  

- Không thi công vào các giờ nghỉ: trưa từ 11h30 đến 13h00 và tối là sau 

21h00 đến 5h00 sáng. 

- Các công nhân xây dựng sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các 

nút bịt tai nếu cần thiết. 

- Nghiêm cấm tàu thuyền, sà lan kéo còi đi vào khu vực Dự án từ 21h đêm 

đến 5h sáng. 

- Bố trí lịch thi công hợp lý, hạn chế tác động của tiếng ồn đến môi trường 

dân cư lân cận; không vận chuyển nguyên vật liệu vào  an đêm. 

1.5. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng khác 
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a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động do hoạt động dự trữ và bảo 

quản nguyên nhiên liệu  

- Bố trí các kho chứa nguyên nhiên liệu tại những vị trí thích hợp tại các khu 

đất trống, xa các khu vực dễ cháy. Tại các kho này được đặt các bình chữa cháy và vòi 

nước chữa cháy. 

- Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, nổ như lửa, chập điện,... Lập rào chắn 

cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy nổ (như kho chứa 

nhiên liệu xăng dầu, sơn...). 

- Hạn chế sự rò rỉ nhiên liệu trong quá trình  ơm, hút và có hệ thống thu gom. 

- Khu vực kho chứa có nền cao hơn so với khu vực xung quanh. 

- Trang bị  ơm chữa cháy và các bình chữa cháy nhằm phòng cháy chữa cháy 

khi gặp sự cố xảy ra.  

- Nghiêm cấm toàn bộ cán bộ và công nhân thi công hút thuốc không đúng 

nơi quy định, không được đốt phát sinh lửa trong khu đất Dự án. 

b. Biện pháp giảm thiểu ảnh hƣởng an toàn lao động 

 (1). Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong giai đoạn xây dựng các hạng mục 

công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dụng các hạng mục công 

trình cũng như lắp đặt thiết bị, vận hành kiểm tra và chạy thử, Chủ dự án phối hợp với 

đơn vị thi công cũng như công nhân lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về 

an toàn lao động cụ thể: 

- Lập Ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường gồm trưởng 

 an chuyên trách và đại diện của mỗi tổ chức thi công xây dựng. 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm 

việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị 

nâng cẩu; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy 

nổ,...  

- Dán khẩu hiệu an toàn lao động để thi công, đảm bảo tiến độ, cho nên yêu 

cầu tất cả các bộ công nhân làm việc trên công trường nghiêm chỉnh nội quy làm việc 

công trường. Các lực lượng lao động thuê mướn tại địa phương cũng được ký hợp 

đồng lao động và cho học tập nội quy an toàn. 

- Trong thời gian thi công sẽ đặt biển  áo phía trước và sau khu vực đang thi 

công để cho chủ các phương tiện biết trước. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình 

thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, lán trại; tổ chức học nội 

quy; tổ chức tuyên truyền bằng loa phóng thanh; thanh tra và nhắc nhở tại hiện 

trường,... 

- Lắp đặt biển cấm người qua lại khu làm việc của thiết bị nâng cẩu. 
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- Lập hệ thống biển báo chỉ dẫn đường, an toàn giao thông tại khu vực công 

trường. 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (bồn chứa xăng 

dầu, kho hoá chất, kho vật tư dễ cháy nổ,...). 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy  (bình bọt, bình CO2 khoảng 10 bình, 

cát, hồ nước, máy  ơm và ống dẫn nước chữa cháy,...). 

- Các máy móc, thiết bị thi công sẽ có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo 

dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật; 

- Thiết lập các hệ thống  áo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt.  

- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy thi công được huấn 

luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của 

mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật; 

- Thi công xây dựng, lắp dựng giàn giáo, thiết bị trên cao được có trang bị 

dây neo móc an toàn. 

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống cháy nổ tại 

các kho, lán trại của các đơn vị thi công. 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 

- Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể 

thiếu. Do vậy mà công nhân sẽ được trang bị đầy đủ các phục trang cá nhân cần thiết. 

Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính  ảo vệ mắt, 

ủng... 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động 

khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ 

lao động. 

- Xe ra vào Dự án chạy đúng tốc độ quy định và theo các hướng chỉ dẫn. 

Bên cạnh đó, cũng cần phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường lao động cho 

người công nhân. Cụ thể là các vùng hoạt động thường xuyên của công nhân một mặt 

đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh: khí thở, bụi, tiếng ồn..., mặt khác phải 

đảm bảo được các qui định về chiếu sáng thích ứng với từng loại hình và tính chất 

công việc. Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn 

và thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những 

địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: 

- Vòi nước xả rửa khi sự cố, tủ thuốc và dụng cụ rửa mắt,... 

- Bình cung cấp oxy. 

- Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, cứu hỏa,... 

(2). An toàn cho công trình xung quanh 
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- Các phương tiện vào thi công tuyệt đối chấp hành mọi qui định theo luật 

hàng hải. Không buộc sà lan vào các phao báo hiệu, đèn  áo hiệu và không để sà lan 

va chạm vào hệ thống phao, đèn gây hư hỏng. 

- Khi sà lan ngừng thi công phải neo tại nơi qui định của Cảng vụ Hàng hải 

Vũng Tàu, không neo trên tuyến luồng. 

e. Biện pháp giảm thiểu tác động cộng đồng địa phƣơng 

(1). Sử dụng lao động địa phương 

Dự án sẽ tận dụng những lao động phổ thông, cả nam và nữ, tại địa phương để 

làm những công việc giản đơn. 

Đối với một số công việc có yêu cầu tái đào tạo. Dự án sẽ lựa chọn trong số lao 

động thuê tại địa phương để huấn luyện cho họ những kỹ năng mới để họ có thể thực 

hiện tốt công việc. 

(2). Phối hợp và duy trì quan hệ tốt giữa Dự án với địa phương 

Dự án sẽ hợp tác với chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa và đấu 

tranh chống các tệ nạn xã hội, cung ứng thực phẩm, hàng hóa. 

(3). Áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của công nhân Dự án, giảm thiểu 

những ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng 

Chủ Dự án phối hợp với đơn vị thi công tạo mọi điều kiện ăn ở tốt và hợp vệ 

sinh cho công nhân và bảo đảm không để các chất thải sinh hoạt thải ra môi trường 

xung quanh. 

Chủ Dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương với mục đích tuyên truyền 

cho công nhân hiểu biết về các tệ nạn xã hội, mại dâm, bệnh dịch và bệnh xã hội trong 

khu vực,…nhằm bảo đảm sức khỏe cho công nhân nói riêng và cộng đồng nói chung. 

Đồng thời, Dự án còn hợp tác chặt chẽ với địa phương làm tốt vệ sinh cộng đồng khi 

có triệu chứng bệnh dịch xuất hiện trong khu vực. 

Nghiêm cấm uống rượu khi thực hiện thi công, nghiêm cấm đánh  ạc tại công 

trường và lập thời gian biểu (giờ làm và giờ nghỉ) cho công nhân. 

Biện pháp giảm thiểu tác động được áp dụng trong suốt thời gian thi công. 

f. Giảm thiểu tác động tới môi trƣờng kinh tế - xã hội 

- Chính quyền địa phương và nhà thầu cần có sự phối hợp chặt chẽ để tăng 

cường quản lý cán bộ, công nhân xây dựng cũng như thanh niên địa phương tại khu 

vực Dự án. 

- Nhà thầu cần phối hợp với chính quyền địa phương, công an để hạn chế, 

ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ 

luật, tinh thần đấu tranh chống các tệ nạn xã hội cho công nhân và người dân địa 

phương.  
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- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân được tập huấn cơ  ản về 

an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của 

họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm thải và ý thức bảo vệ môi trường, bố trí một 

nhân viên về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và quản lý môi trường có kinh nghiệm để đảm 

trách công tác này; 

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động áo, mũ, áo phao…đầy đủ cho cán 

bộ công nhân thi công trên công trường phù hợp với tính chất công việc.  

- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương  iết. 

Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm 

đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát 

của cộng đồng. 

g. Biện pháp giảm thiểu ảnh hƣởng hệ sinh thái khu vực Dự án 

Tiến hành thi công trong khu vực đã xác định, tránh làm ảnh hưởng đến các khu 

vực xung quanh. 

- Thực hiện tốt các biện pháp thi công phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất tác 

động đến môi trường nước.  

- Định kỳ giám sát những biến đổi môi trường sinh thái, tham khảo ý kiến 

cộng đồng địa phương để tăng cường các biện pháp quản lý và nâng cao nhận thức 

trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên. 

- Trồng thêm cây xanh trong khuôn viên khu vực hàng rào để đảm bảo mật độ 

cây xanh cũng như tạo cảnh quan, giảm thiểu bụi và tiếng ồn. 

- Chất thải được thu gom, và chuyển giao xử lý theo đúng quy định tránh ô 

nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hệ động thực vật khu vực Dự án. 

h. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

Hạn chế sự cố hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra tại công trường thi công, cần phải tuân 

thủ nghiêm các biện pháp PCCC tại công trường. 

- Cấm lửa tại các khu vực chứa nhiên liệu.  

- Không sử dụng quá nhiều máy móc chạy điện cùng một lúc để tránh trường 

hợp quá tải gây cháy. 

- Không đốt các nguyên vật liệu trong khu vực Dự án. 

- Không tích lũy các nguyên vật liệu dễ gây cháy nổ tại công trường. 

- Đường nội bộ trong khu vực công trường phải đảm bảo tia nước phun từ vòi 

rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào. 

- Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng cách 

an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Xây dựng ý thức phòng cháy, chống cháy tốt cho toàn thể cán bộ, công nhân 

thông qua các lớp huấn luyện PCCC. 
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i. Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

Nhằm giảm thiểu khả năng có thể xảy ra các tai nạn lao động trong quá trình 

xây dựng thì đòi hỏi phải có sự hợp tác thống nhất về qui tắc an toàn lao động và đòi 

hỏi sự chấp hành nghiêm chỉnh của công nhân và cán bộ quản lý. 

Về phía người lao động: 

- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm an toàn. 

- Phải mang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với từng công việc. 

- Phải được huấn luyện về an toàn lao động. 

Về phía người sử dụng lao động: 

- Có ban bảo hộ lao động thường xuyên theo dõi, giám sát. 

- Tạo điều kiện làm việc an toàn cho công nhân trong khi xây dựng. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc.  

- Trang bị bảo hộ lao động đảm bảo chất lượng.  

- Một số biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công và bảo vệ công trình 

- Ban quản lý dự án kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công. Thực hiện 

che chắn chống bụi và vật rơi trên cao xuống, chống ồn và rung động quá tiêu chuẩn: 

TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254-89, an toàn nổ TCVN 3255-86 trong 

quá trình thi công. 

- Trên công trường các khu vực thi công nguy hiểm được bảo vệ bằng rào 

chắn, cắm đầy đủ biển báo. Các khu vực thi công, đường giao thông sẽ có đèn chiếu 

sáng  an đêm. 

- Để bảo đảm an toàn cho phương tiện cũng như người tham gia giao thông, 

đặc biệt là đối với các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng dự 

án, yêu cầu: các phương tiện thi công kiểm tra thường xuyên về hệ thống phanh và các 

bộ phận chuyển động, các lái xe phải cam kết không uống rượu bia, luôn làm chủ tốc 

độ trong khi điều khiển phương tiện. 

- Ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm 

bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trên công 

trường của các đơn vị thi công theo quy định chung. 

k. Ngăn ngừa sự cố rò rỉ, tràn dầu 

- Các nguyên liệu độc hại như xăng, dầu... được bố trí ở vị trí hợp lý, xa 

nguồn nước nhằm tránh việc làm đổ các chất độc hại trên vào nguồn nước. Phương 

tiện thủy tham gia thi công có bình chứa nhiên liệu riêng, đảm bảo tình trạng kỹ thuật, 

tránh việc rò rỉ, tràn dầu trong quá trình nạp liệu, vận hành. 

- Nâng cao tay nghề và nhận thức của người lao động và chủ phương tiện thi 

công, đồng thời thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị trên sà lan và trạm nạp nhiên 

liệu để hạn chế rò rỉ dầu. 
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- Lau chùi dầu mỡ rơi vãi  ằng giẻ chứ không để nước mưa cuốn trôi chảy 

tràn xuống sông.  

- Nâng cao nhận thức cho công nhân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi 

trường. 

- Định kỳ giám sát chất lượng nước khu vực thi công. 

- Khi xảy ra sự cố tràn dầu, Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công và các 

ngành chức năng tiến hành công tác quây hút dầu. Mọi chi phí sẽ do đơn vị thi công và 

chủ Dự án chịu. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành  

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

Dự án không phát sinh nước thải sản xuất, không có nhà ăn/căn tin nên không 

có nước thải, dầu mỡ từ hoạt động ăn uống. Dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt từ 

hoạt động của các cán bộ công nhân viên làm việc. 

Tổng số lao động khi dự án đi vào hoạt động là 11 người, theo TCXDVN 

33:2006, mục 2.3, nước dùng cho sinh hoạt của công nhân là 80 lít/người.ngày. 

Vậy lượng nước sử dụng: 11người x 80 lít/người.ngày = 880 lít/ngày. 

Như vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt (80% lượng nước cấp): 0,88 x 80% = 

0,7 m
3
/ngày. 

Nước thải sinh hoạt với lưu lượng cao nhất khoảng 0,7 m
3
/ngày.đêm sẽ xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn chống thấm sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 

chung của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

chung của KCN Phú Mỹ I dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Phú Mỹ I. 

Bể tự hoại 3 ngăn của Dự án dùng để xử lý cục bộ nước thải từ các khu nhà vệ 

sinh.  

Lưu lượng nước thải: Dựa vào lưu lượng nước thải sinh hoạt như đã phân tích, 

để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công 

nhân viên Xưởng pha trộn hoá phẩm  khoảng 0,7 m
3
/ngày đêm. 

Các thông số để thiết kế bể tự hoại xử lý nước thải: 

- Lưu lượng nước thải cao nhất = 01 m
3
/ngày đêm 

- Bể tự hoại dung tích chứa 10 m
3
. 
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Hình 4.4. Cấu tạo  ể tự hoại 3 ngăn 

* Bể tự hoại:  

Nước thải đen được thu gom vào ngăn chứa của các bể tự hoại, nước thải xám 

được thu gom vào ngăn lắng 2 của bể tự hoại. Tại đây sẽ xảy ra quá trình lắng và phân 

hủy kị khí. Chất hữu cơ  ị phân hủy một phần, trong đó một phần tạo thành các chất 

khí, một phần tạo thành chất vô cơ hoà tan. Hàm lượng chất lơ lửng qua bể tự hoại 

giảm từ (50-70)%, hàm lượng BOD5  giảm (20-45)%.  

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN trước khi thải 

vào hệ thống thu gom nước thải chung của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, sau đó dẫn ra hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Phú Mỹ I.  

Như vậy, nước thải sau xử lý sơ  ộ bằng bể tự hoại đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Mỹ I, do đó  iện pháp nước 

thải sau xử lý sơ  ộ được chảy ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Mỹ I dẫn 

về nhà máy xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý cùng với nước thải của các nhà 

máy khác trong KCN đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là phù 

hợp. Từ đó cho thấy nước thải phát sinh từ Dự án được quản lý và xử lý theo đúng quy 

định. 

Đối với bùn thải, cặn lắng từ bể tự hoại định kỳ được thu gom, chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 
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Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải sinh họat như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý sơ  ộ và thoát nước thải của dự án 

Hình 4.6. Điểm đấu nối nước thải sau xử lý sơ  ộ vào hệ thống thu gom nước thải 

của NM Đạm Phú Mỹ trước khi đấu nối vào KCN Phú Mỹ I 

Nước thải sinh hoạt  

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống thu gom nước thải 

KCN Phú Mỹ I 

NM XLNT KCN Phú Mỹ I 

Hệ thống thu gom nước thải 

của dự án 

Hệ thống thu gom nước thải 

Nhà máy Đạm Phú Mỹ 
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e. Công trình xử lý nƣớc mƣa chảy tràn khuôn viên Dự án 

Tổng diện tích đất Dự án là 3.359,4 m
2
.  

Tính toán thông số cơ bản hệ thống thoát nƣớc  

* Căn cứ pháp lý, tài liệu tham khảo 

Căn cứ TCVN 7957:2008 - Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài 

– Tiêu chuẩn thiết kế. 

c.2. Xác định diện tích lƣu vực thoát nƣớc 

Tuyến cống được tính toán đảm  ảo thoát nước cho toàn  ộ mái nhà xưởng và hệ 

thống sân đường nội  ộ thu nước về tuyến cống tính toán. Dự án không để nguyên 

nhiên vật liệu ngoài trời, toàn  ộ được chứa và hoạt động trong nhà xưởng nên nước 

mưa qua khu vực dự án được xem là nước sạch, không cần xử lý. 

Nước mặt thu về cống chủ yếu chảy từ các vị trí hố ga. 

Tuyến cống thoát nước đảm  ảo thu nước mặt từ khu vực có tổng diện tích: F = 

3.359,4 m
2
. 

* Xác định chu kỳ lặp lại trận mƣa tính toán. 

Chu Kỳ lặp lại trận mưa tính toán được xác định với khu đất xây dựng là khu 

công nghiệp. (Chọn theo  ảng 3 và  ảng 4 trong TCVN -7957:2008). 

Chọn  P = 2 (năm) 

* Tính toán vận tốc dòng chảy trong cống 

Vận tốc dòng chảy trong cống được xác định theo công thức: 

Vc = C * (R * I)
1/2

 

Trong đó: 

‒ R: Bán kính thủy lực; R = ω / P (m) 

+ ω: Diện tích mặt cắt ướt; (m
2
) 

+ P: Chu vi mặt cắt ướt; (m) 

‒ I: Độ dốc thủy lực, được lấy bằng độ dốc cống; (%). 

‒ C: Hệ số Cezi xác định theo công thức; C = R
y
 / n. 

+ n: Hệ số nhám Manning. 

+ y: Chỉ số mũ phụ thuộc độ nhám, hình dạng và kích thước cống. 

* Thời gian mƣa tính toán 

Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán, theo mục 4.2.7- TCVN 

7957:2008 được xác định theo công thức: 

t = t0 + t1 + t2 (phút) 

Trong đó: 

‒ t0: Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh thu nước mưa, thời 
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gian này phụ thuộc vào kích thước địa hình lưu vực, cường độ mưa và 

loại mặt phủ. 

‒ t1: Thời gian nước chảy theo mương (rãnh) đến hố ga. 

t1= 0,021 * Σ  

+ L1 : Chiều dài rãnh (mương) tính toán, (m); 

+ V2: Tốc độ chảy ở cuối tãnh (mương), (m/s); 

‒ t2: Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện cống tính toán. 

t2= 0,017 * Σ  

+ L2: Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m); 

+ V2: Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương đương (m/s); 

* Xác định cƣờng độ mƣa 

Cường độ mưa được xác định mục 4.2.2- TCVN 7957:2008 theo công thức sau: 

q = A*(1+C*lgP) / (t+b)
n
 

Trong đó: 

‒ q: Cường độ mưa (l/s.ha) 

‒ t: Thời gian dòng chảy mưa đến tiết diện tính toán (phút); 

‒ P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm); 

‒ A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, được 

xác định theo phụ lục B trong tiêu chuẩn TCVN - 7957:2008. 

* Xác định lƣu lƣợng mƣa 

Lưu lượng mưa để tính toán mạng lưới thoát nước mưa được xác định mục 4.2 - 

TCVN - 7957:2008, theo công thức: 

Q = m * q * C * F 

Trong đó:  

‒ q: Cường độ mưa, (l/s.ha); 

‒ C: Hệ số dòng chảy. 

‒ F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ, (ha); 

‒ m: hệ số mưa rào đặc trung cho sự phân bố mưa không đều trong diện 

tích lưu vực phụ thuộc vào diện tích lưu vực tính toán (hệ số này chỉ xét 

với diện tích lưu vực > 300ha); 

* Xác định tiết diện hệ thống thoát nƣớc 

Diện tích cống thoát nước được xác định theo công thức : [ω] = Q/v (m
2
) 
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Kết luận: Tuyến cống có đường kính D400-600mm đảm  ảo khả năng thoát 

nước với độ dốc dọc là I = 0,2(%). 

c.3. Phƣơng án kết cấu hệ thống thoát nƣớc 

‒ Hê thống thoát nước mưa: Tận dụng lại hệ thống thu gom nước mưa xung 

quanh nhà xưởng chính (tận dụng cải tạo lại nhà xưởng sẵn có của dự án Trạm nạp 

NH3 trước đây) và xây dựng hệ thống thu gom nước mưa xung quanh nhà chứa nhiên 

liệu (xây mới). 

‒ Cống thoát nước: Công trình sử dụng cống bê tông ly tâm chịu tải H30 để 

thoát nước, ngoài ra bố trí kết hợp thêm hệ thống mương BTCT  

‒ Để việc thu nước được hiệu quả và tạo mỹ quan sử dụng hố ga thu nước 

 ằng các tấm gang lỗ, các hố ga thu nước được  ố trí nằm dưới mặt đường. Các hố ga 

thu nước được  ố trí tại các vị trí thuận lợi cho việc thu nước mặt đường và khoảng 

cách giữa các cửa thu ≤ 40m.  

‒ Hố ga thu nước xây dựng  ằng  ê tông M300, đá (1x2) dày 15 ÷ 20cm đặt 

trên nền cát đầm chặt (K > 0,95).  

‒ Nắp đậy gang thép chịu được tải trọng H30. 

Sơ đồ nguyên lý hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án như sau: 

 

Hình 4.7. Sơ đồ quy trình thu gom và thoát nước mưa của dự án 

 

  

 

 

Nước mưa  

Hệ thống thu gom nước mưa 

KCN Phú Mỹ I 

Hệ thống thu gom nước mưa 

của dự án 

Hệ thống thu gom nước mưa 

của Nhà máy Đạm Phú Mỹ 
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Hình 4.8. Điểm đấu nối nước mưa vào hệ thống thu gom nước mưa của NM Đạm Phú Mỹ 

trước khi đấu nối vào KCN Phú Mỹ I 

 

 

Hình 4.9. Mương thu nước mưa chảy tràn xung quanh khu vực nhà xưởng 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Các chất ô nhiễm phát sinh có thể gây ô nhiễm môi trường không khí do hoạt 

động của dự án bao gồm: 

‒ Các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh  ụi, 

các khí độc hại phát tán vào trong môi trường và gây ô nhiễm không khí.  

‒ Mùi và hơi khí hóa chất trong quá trình khuấy trộn. 

Các giải pháp hạn chế tác động do khí thải phát sinh như sau: 

(1). Đối với bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 
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Do dự án sử dụng ít phương tiện giao thông, đồng thời khu vực dự án thoáng 

gió nên mức độ ô nhiễm không khí do các nguồn gây ra được đánh giá là không đáng 

kể. Tuy nhiên để hạn chế tới mức thấp nhất các tác động đến môi trường không khí 

cần thực hiện các biện pháp bao gồm: 

‒ Thường xuyên quét dọn khu vực dự án, tiến hành quét dọn 2 lần/ngày. Tăng 

số lần quét dọn vệ sinh nếu  ề mặt nhiễm  ẩn quá nhiều; 

‒ Thường xuyên tưới nước các con đường nội  ộ, đặc  iệt vào những ngày trời 

nắng, gió nhiều. 

‒ Hạn chế việc cho các phương tiện giao thông ra vào khu vực xưởng nếu 

không cần thiết. 

‒ Tại khu vực  ãi đậu xe cần được xây dựng ở vị trí thoáng gió để nhanh 

chóng pha loãng các chất ô nhiễm. 

‒ Bố trí hợp lý hệ thống vành đai cây xanh, vườn hoa, cây cảnh…giữa các khu 

vực chức năng,  ãi đậu xe nhằm vừa cải thiện điều kiện vi khí hậu, đồng thời tạo 

cảnh quan cho khu vực dự án.  

(2). Đối với mùi và hơi khí từ cửa hóa chất và các phụ gia 

Bụi, mùi thường được sản sinh trong quá trình vận chuyển các sản phẩm và 

nguyên liệu và quá trình khuấy trộn.   

Các biện pháp hạn chế tác động như sau: 

‒ Trang  ị quạt thông gió trong nhà xưởng để hạn chế khí thải gây ô nhiễm. 

‒ Thường xuyên kiểm tra các máy móc thiết  ị, sao cho chúng luôn trong điều 

kiện làm việc tốt nhất để hạn chế tối đa việc thải khí và mùi ô nhiễm. 

‒ Trang  ị thiết  ị  ảo hộ lao động chuyên dùng cho công nhân trực tiếp vận 

hành máy móc như: khẩu trang chuyên dụng, găng tay, quần áo  ảo hộ lao động,… 

phù hợp với từng vị trí sản xuất. 

‒ Bố trí nhà xưởng thoáng đãng để pha loãng khí ô nhiễm. 

 (3). Nguồn phát sinh khí thải từ các hoạt động khác 

Nhằm cải thiện môi trường vi khí hậu, khu vực dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp như sau:  

 Trồng cây xanh  

Cây xanh có vai trò quan trọng trong việc điều hòa vi khí hậu, giúp hấp thụ các 

chất ô nhiễm không khí phát sinh. Đồng thời cây xanh còn cho bóng mát, tạo vẻ đẹp 

cảnh quan cho khu vực.  

Giải pháp trồng cây xanh được thực hiện như sau : 

‒ Trồng cây xanh cách ly giữa các công trình chức năng. 
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‒ Cây xanh được trồng tập trung nhiều ở gần khu vực nhà xưởng, nhà kho và 

rải rác trong khu vực dự án để hạn chế tối đa ô nhiễm và cải thiện điều kiện vi khí hậu 

khu vực dự án. 

‒ Diện tích trồng cây xanh khoảng 850 m2
 chiếm khoảng 20% diện tích toàn 

xưởng. 

 Vệ sinh môi trƣờng  

‒ Sử dụng các xe phun nước chuyên dụng nhằm làm sạch  ụi trên các tuyến 

giao thông nội  ộ,  ảo đảm độ ẩm và cải thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án.  

‒ Thu gom các loại chất thải phát sinh và có  iện pháp xử lý thích hợp (cụ thể 

sẽ được đề cập trong phần hạn chế tác động của chất thải rắn). 

‒  Lúc phun thuốc  ảo vệ thực vật cho cây xanh cần phải phun đúng thời điểm, 

vào thời gian ít gió và đúng liều lượng, tránh phát tán hóa chất vào không khí. Đặc 

 iệt không được phun thuốc  ảo vệ thực vật vào thời điểm có đông người trong khu 

vực dự án. 

‒ Các khu vực có diện tích mặt nước cần thường xuyên được khơi thông, tạo 

dòng chảy, tránh hiện tượng tù đọng nhiều ngày sinh ra các mùi hôi thối ảnh hưởng 

đến môi trường cảnh quan và sức khỏe cán  ộ, công nhân viên trong xưởng. 

‒ Bùn tích tụ trong các ống thu gom và thoát nước mưa, nước thải cần được 

nạo vét định kỳ, tránh để phát sinh các chất ô nhiễm không khí (cụ thể sẽ được trình 

 ày trong phần hạn chế tác động của chất thải rắn). 

‒ Khu tập trung chất thải rắn cần phun chế phẩm khử mùi tránh phát tán mùi 

hôi, khí độc vào môi trường không khí, ảnh hưởng đến các công trình khác. 

2.3. Về công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn  

a. Chất thải sinh hoạt 

Tổng số lao động làm việc : 11 người 

Theo Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2011: Chất thải rắn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thì hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt  ình quân đầu người 

là 0, 5 ÷ 1 kg/người.ngày. Như vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động của dự án: 11 kg/ngày. 

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom lưu giữ trong 03 thùng 

chứa tạm thời trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

đến nơi xử lý theo đúng quy định. Thùng chứa chất thải sinh hoạt có dung tích từ 120 

lít, vật liệu: PE/HDPE, có nắp đậy. 

b. Chất thải rắn sản xuất thông thường 

Trong giai đoạn hoạt động của Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ 

ngành công nghiệp dầu khí làm phát sinh 1 lượng chất thải công nghiệp thông thường 

bao gồm: bùn thải từ bể tự hoại, palet, vỏ bao, thùng chứa hư hỏng, các chi tiết thiết bị 

máy móc được thay thế trong quá trình sửa chữa,.... khối lượng phát sinh khoảng 

100-300kg/tháng;  
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Toàn  ộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được thu gom lưu 

giữ trong 03 thùng chứa tạm thời trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định. Thùng chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường có dung tích từ 200÷240 lít, vật liệu: PE/HDPE, có nắp đậy. 

Ngoài ra, trong mùa mưa còn phát sinh cặn bùn từ hố ga nước mưa với khối lượng 

khoảng 100-200 kg/tháng/đợt nạo vét tuyến thoát nước mưa.  

c. Chất thải nguy hại 

Trong quá trình hoạt động của Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ 

ngành công nghiệp dầu khí làm phát sinh một số loại chất thải nguy hại như sau: 

‒ Trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, pha trộn các loại hóa chất có thể bị rơi 

vãi, dính trên sàn hoặc thùng chứa phải dùng giẻ lau để vệ sinh sau đó thải bỏ; 

‒ Quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị cần phải thay thế dầu động cơ, dầu 

 ôi trơn và thải bỏ; 

‒ Các loại bao bì mềm bị dính hóa chất, thùng nhựa cứng chứa hóa chất bị hư 

hỏng không thể sử dụng phải thải bỏ; 

‒ Sau khi giao hóa phẩm cho khách hàng, các tank/thùng Công ty thu về phải 

được vệ sinh, súc rửa do bị lẩn chất bẩn sẽ phát sinh lượng nước thải có dính các hóa 

chất hoặc thành phần nguy hại. Tần suất vệ sinh, súc rửa phụ thuộc vào việc thu hồi 

các tank/thùng từ khách hàng. Tuy nhiên khối lượng nước thải phát sinh từ hoạt động 

này trung bình khoảng 1m
3
/tháng, tương đương khoảng 1000 kg/tháng. 

‒ Ngoài ra còn có các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của văn 

phòng và các hoạt động khác của quá trình sản xuất. 

Bảng 4.1. Tổng hợp khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động 

STT 
Tên chất thải nguy hại 

Mã CTNH Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

1 

Giẻ lau bị nhiễm các thành phần 

nguy hại (giẻ lau dính dầu mỡ, hóa 

chất). 

18 02 01 10 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 0,5 

3 
Dầu động cơ, hộp số và  ôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 15 

4 Bao bì mềm thải  18 01 01 10 

5 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 10 

6 
Nước thải từ quá trình súc rửa bồn 

chứa, bể trộn, … 
1910 01 1.000 

TỔNG 1.045,5 

(Nguồn: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP) 

Sơ đồ quy trình quản lý CTNH của dự án như sau: 
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Hình 4.10. Sơ đồ quy trình quản lý CTNH của dự án  

‒ Các loại CTNH dạng rắn được thu gom lưu giữ trong 03 thùng chứa chất thải 

nguy hại rắn có dung tích từ 200÷240 lít, vật liệu: HDPE, có nắp đậy, có dán nhãn 

phân loại theo quy định.  

‒ Đối với chất thải nguy hại dạng lỏng (từ quá trình súc rửa) chứa trong thùng 

chứa chất thải có dung tích từ 1000 lít có nắp đậy, có dán nhãn phân loại theo quy 

định. 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh này được thu gom, lưu giữ trong thùng 

chứa chuyên dụng đặt trong kho chứa chất thải nguy hại và định kỳ chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo quy định của pháp 

luật.  

Kho chứa CTNH có diện tích 3 x 4 m = 12m
2
, dạng nhà khung thép, bao quanh 

bằng lưới B40, có cửa ra vào dạng kéo, được gắn biển báo kho chứa CTNH, xung 

quanh phía trong kho chứa có xây gờ cao để thu gom chặn chất lỏng nguy hại trong 

trường hợp chảy tràn về hố thu được chống thấm trong kho chứa dung tích 0,5m x 

0,5m x 0,4m = 0,1m
3
, phía trên hố thu là nắp đan. Phía ngoài cửa có gờ cao để tránh 

CTNH lỏng chảy tràn ra  ên ngoài cũng như nước mưa chảy vào trong kho.  

Với khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án đảm bảo 

lưu chứa trong kho từ 1-2 tháng trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận 

chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định, trong trường hợp khối lượng chất thải nguy 

hại phát sinh nhiều Chủ dự án sẽ tăng tần suất chuyển giao để đảm bảo yêu cầu về môi 

trường theo đúng quy định đối với kho chứa chất thải nguy hại. 

Chất thải nguy hại phát sinh  

Chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý 

Thùng chứa chuyên dụng 

Kho chứa CTNH 
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Hình 4.11. Vị trí kho chứa chất thải trên mặt  ằng tổng thể của dự án 

Thiết kế chi tiết kho chứa chất thải của dự án được thể hiện trong bản vẽ đính 

kèm Phụ lục của báo cáo này. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trƣờng 

Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, rung do quá trình vận hành máy móc, thiết bị. 

Hoạt động của các máy móc thiết bị làm phát sinh tiếng ồn với cường độ cao, 

liên tục trong suốt thời gian hoạt động nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công nhân làm 

việc trong khu vực dự án. Để khống chế tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn chủ dự án áp 

dụng đồng bộ các biện pháp sau: 

‒ Đặt các thiết  ị phát sinh tiếng ồn, rung lên các đệm lò xo hay cao su. 

‒ Bảo dưỡng định kỳ các thiết  ị máy móc. 

‒ Thay thế các thiết  ị đã quá cũ; quá hạn sử dụng. 

‒ Sử dụng máy nén khí hiện đại, ít gây ồn. 

Giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt 

Việc vận hành các máy gia nhiệt làm nhiệt độ trong xưởng tăng cao gây ô 

nhiễm nhiệt. Để hạn chế tác động, chủ dự án áp dụng các biện pháp như sau: 

‒ Vận hành hệ thống giải nhiệt cho các máy gia nhiệt. Chủ dự án sử dụng  iện 

pháp gia nhiệt  ằng nước. Nước nóng sau giải nhiệt được chuyển ra  ể chứa để giải 

nhiệt và được tái sử dụng. 

‒ Lắp đặt hệ thống thông gió và các cửa sổ để thông thoáng nhà xưởng. 

‒ Lắp đặt các quạt công nghiệp chuyên dụng để chống nóng cục  ộ tại nhà 

xưởng 
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2.5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng khi Dự án đi vào vận hành 

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố chung 

Trong khu vực có nguy cơ cháy nổ nên Dự án cần áp dụng các biện pháp về kỹ 

thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế để phòng ngừa sự cố 

cháy nổ.  

Hệ thống đường trong nội bộ Kho xưởng đã được xây dựng đảm bảo các xe cứu 

hỏa đến được vị trí trong phạm vi Kho xưởng. Các biện pháp áp dụng cụ thể như sau: 

‒ Tuyệt đối cấm lửa tại các khu vực có khả năng gây ra cháy cao, đã lắp đặt 

các biển cảnh  áo “CẤM LỬA”; 

‒ Các máy móc, thiết bị làm việc có hồ sơ lý lịch và quy trình làm việc cụ thể, 

được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. 

‒ Trong khu vực Dự án (đặc biệt là tại các thùng, can chứa dầu, bồn chứa dầu) 

bố trí các bình chữa cháy, họng chữa cháy. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, 

được trang bị đầy đủ và đã được công an PCCC cấp giấy xác nhận. 

‒ Hệ thống điện bao gồm các cầu dao sẽ được tổ chức phân bố hợp lý; 

‒ Ngăn ngừa sự cố rò rỉ nhiên liệu, dầu,…từ thùng chứa, máy móc và thiết bị; 

‒ Phân bố hợp lý các thiết bị như thiết bị chống cháy. Những thiết bị này luôn 

luôn được kiểm tra và đặt tại các vị trí dễ dàng được nhận thấy và sử dụng; 

‒ Chủ Dự án liên hệ chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh. 

Lập phương án chữa cháy, thực hiện công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy 1 

năm/lần với sự tham gia của các cơ quan chức năng. 

‒ Hầm chứa nước phục vụ chữa cháy sẽ luôn luôn đầy bất cứ lúc nào. Các 

thiết bị phục vụ chữa cháy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hoạt động; 

‒ Công ty sẽ bố trí điểm tập trung khi xảy ra sự cố. 

‒ Vấn đề quan trọng khác là: Công nhân và nhân viên trong Công ty sẽ được 

trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy và có nhiệm vụ tổ chức ngăn ngừa. Những 

điều sau đây thật sự cần thiết:  

> Tổ chức một đội cứu hoả nội bộ cho Kho xưởng và giới thiệu kỹ thuật 

phòng cháy chữa cháy cho tất cả các thành viên trong đội. Họ luôn được 

huấn luyện và kiểm tra về kỹ thuật phòng cháy chữa cháy; 

> Giáo dục và giới thiệu luật phòng cháy chữa cháy cho tất cả công nhân và 

nhân viên của Công ty với sự công tác của nhóm chuyên gia về phòng cháy 

về chữa cháy; 

> Nghiêm cấm hút thuốc trong phân xưởng, và nhà kho. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất 
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‒ Để tránh hiện tượng tràn đổ rò rỉ hóa chất, trong kho bảo quản phải sắp xếp 

các lô hóa chất ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng 

lên nhau hoặc xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (phuy, IBC tank 

khi xếp chồng không quá 2 lớp, chiều cao của các lô hàng không quá 2 m), lối đi giữa 

các lô hàng hóa tối thiểu là 1,0 m. Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên 

tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm 

tra kỹ bao bì, phuy, IBC tank chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt 

vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện 

tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi cho nhập kho. 

‒ Lưu trữ hóa chất trong phuy, IBC tank, bao bì kín, bảo quản ở nơi khô ráo, 

thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa. Thùng chứa hóa chất có 

thể nguy hiểm khi còn dư lượng hóa chất. Quan sát tất cả các cảnh báo và biện pháp 

phòng ngừa được liệt kê cho sản phẩm. 

 Khi xảy ra sự cố tràn đổ rò rỉ hóa chất cần phải thực hiện ngay các biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó sau: 

+ Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió 

diện tích tràn đổ hóa chất, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, 

thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín; 

+ Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông 

gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực 

tràn đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Thu hồi 

hóa chất tràn đổ và chứa trong thùng chứa chất thải hóa học kín. Sử dụng phương 

pháp thu hồi không tạo ra bụi hóa chất. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ 

không được xả ra hệ thống thoát nước chung. Ngăn ngừa bụi hóa chất và giảm thiểu 

sự tán xạ bằng nước hoặc phun ẩm. 

‒ Các vật dụng dễ gây cháy nổ được đặt cách ly khu vực lưu trữ hóa chất 

‒ Trang bị các phương tiện PCCC trong khu vực lưu trữ hóa chất để sẵn sàng 

ứng phó khi có sự cố cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra. 

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố cháy nổ 

‒ Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

+ Chủ dự án nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định của Pháp luật 

về PCCC. 

+ Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy 

ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. 

+ Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt 

chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt. 

+ Trước khi tiến hành công việc phải thực hiện kiểm tra an toàn PCCC tại nơi 
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làm việc, nơi sản xuất do mình đảm nhiệm, nếu phát hiện có dấu hiệu mất an toàn về 

PCCC phải tìm mọi cách để khắc phục và  áo ngay người quản lý trực tiếp biết. Khi 

nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt, đồng thời kiểm tra các yếu tố 

khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực mình đảm nhiệm. 

+ Sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu nhất là các chất đặc biệt nguy hiểm về 

cháy, nổ như: Xăng, dầu, kho chứa than dễ cháy thì phải thực hiện đầy đủ các biện 

pháp đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. 

+ Lắp đặt thiết bị bảo vệ (Aptomat) cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu 

vực, phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn, tách riêng các nguồn điện: 

chiếu sáng, phục vụ thoát nạn, chữa cháy, sản xuất… Nghiêm cấm các hành vi tự ý: 

Câu mắc, dùng dây dẫn điện cắm trực tiếp vào ổ điện. 

+ Khi tiến hành hàn, cắt kim loại phải che chắn bằng các vật liệu chống cháy, 

di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn, cắt (tối thiểu là 10m); không để 

vảy hàn tiếp xúc với các vật dễ cháy, phải cử người trông coi thường xuyên trong 

suốt quá trình hàn, cắt. Chỉ sử dụng các thiết bị, dụng cụ hàn, cắt đảm bảo an toàn 

PCCC…Khi tiến hành các công việc hàn, cắt kim loại trong khu vực gian tuabin bắt 

buộc phải có phiếu công tác và phải thử nồng độ hyđrô. Phải tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định về an toàn PCCC theo quy định. 

+ Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho cả công trình, từng khu vực; có hệ thống đèn 

chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn. 

+ Có hệ thống thông gió, thoát khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát 

nạn, phòng lánh nạn tạm thời; không để vật tư, hàng hoá làm cản trở lối thoát nạn. Hệ 

thống thông gió nên sử dụng thêm lớp phủ ống thông gió chống cháy( yêu cầu bắt 

buộc với từng công trình). 

+ Thành lập lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. Mỗi bộ 

phận, phân xưởng, ca làm việc có tổ hoặc có người tham gia Đội PCCC cơ sở. Bố trí 

lực lượng thường trực chữa cháy 24/24 giờ và bảo đảm điều kiện chữa cháy tại chỗ. 

+ Cử nhân viên, cán bộ tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

PCCC và CNCH cho cán bộ quản lý, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, an toàn 

viên và những người làm việc trực tiếp tại nơi có nguy hiểm về cháy nổ. 

+ Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất 

đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của từng khu vực . 

+ Xây dựng phương án và phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy, 

thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất. 

+ Khi xảy ra cháy,  áo động cho mọi người xung quanh biết, bằng cách hô to, 

đánh kẻng  áo động, nhấn chuông báo cháy... Nhanh chóng tìm mọi cách ngắt nguồn 

điện nơi xảy ra cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị để dập 

tắt đám cháy, ngăn chặn chống cháy lan. Tổ chức thoát nạn, cứu người và di chuyển 

tài sản theo phương án, tình huống đã dự kiến. Gọi điện cho Cảnh sát PCCC theo số 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp dầu khí 

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Thế Kỷ  Xanh 58 

điện thoại 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an phường gần nhất, đồng thời 

sử dụng phương tiện để chữa cháy./. 

d. Biện pháp ứng cứu sự cố cháy nổ 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, cần tiến hành các biện pháp sau: 

‒ Khi nghe tín hiệu cháy, di tản người ra khỏi khu vực sự cố và tập trung tại 

khu vực quy định của Kho bãi; 

‒ Cô lập nguồn nhiên liệu gây cháy, nguồn tỏa nhiệt; 

‒ Đảm bảo hệ thống chữa cháy tự động kho chứa than hoạt động (bảo trì, bảo 

dưỡng thương xuyên đảm bảo hệ thống luôn trong tình trạng hoạt động tốt), sử dụng 

các vòi phun bên ngoài nhà kho với hệ thống  ơm chữa cháy tại bể chứa nước 140-

150m3 để chữa cháy nhằm dập tắt ngọn lửa nhanh nhất. 

‒ Triển khai các đội cứu hỏa hoặc kêu gọi sự trợ giúp từ  ên ngoài (đội cứu 

hỏa của địa phương, cảnh sát PCCC,…); 

Lƣu đồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.12. Sơ đồ tổ chức ứng phó sự cố cháy nổ áp dụng chung cho toàn Dự án 

Cháy nổ nhỏ Cháy nổ 

lớn 

Các biện pháp 

phòng ngừa 

Các biện 

pháp khắc 

phục 

Báo cáo 

Hoạt động 

chữa cháy 

Chuông khẩn 

cấp 

Phát hiện sự cố 

cháy nổ 

Kiểm tra 

Di tản 

Hoạt động 

chữa cháy 

Cung cấp viện 

trợ 

Chăm sóc 

người bị 

thương 
Sơ cấp cứu tại 

chỗ 

Đưa đến bệnh 

viện 
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Bảng 4.2. Quy trình chi tiết 

Bƣớc Lƣu đồ Nội dung thực hiện 
Trách 

nhiệm 

1 
Phát hiện sự 

cố cháy nổ 
Xác định sự cố cháy nổ xảy ra  

Toàn thể 

CB/ CNV 

2 Kiểm tra 

Trưởng bộ phận và đội trưởng có nhiệm vụ 

kiểm tra mức độ cháy nổ để tiến hành những 

hoạt động tiếp theo 

Tr. Bộ phận 

NV. Bộ 

phận 

Đội trường 

PCCC 

3 
Đám cháy 

nhỏ 

Đám cháy do sự cố như chập điện rò rỉ,… 

mức độ kiểm soát được: là đám cháy nhỏ dễ 

dàng dập tắt. 

Tr. Bộ phận 

NV. Bộ 

phận 

Đội trường 

PCCC 

3.1 
Hoạt động 

chữa cháy 

+ Cúp cầu dao điện khu vực đang cháy và 

các khu vực lân cận 

+ Đảm bảo hệ thống chữa cháy tự động mái 

nhà kho chứa than hoạt động. 

+ Đội PCCC sử dụng dụng cụ như  ình 

chữa cháy, vòi nước chữa cháy dật tắt đám 

cháy 

Đội PCCC 

3.2 

Các biện 

pháp khắc 

phục 

+ Khống chế khu vực cháy, biển báo. 

+ Di tản  mọi người đến nơi quy định, an 

toàn 

+ Sử dụng dụng cụ thiết bị chữa cháy kịp 

thời. 

+ Phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp 

khắc phục 

Tr. Bộ phận, 

Ban EHS 

 

3.3 

Các biện 

pháp phòng 

ngừa 

+ Định kỳ kiểm tra các thiết bị sử dụng điện. 

+ Định kỳ kiểm tra các thiết bị phòng cháy 

và chữa cháy 

+ Thay dây, thiết bị mới khi cần thiết. 

+ Cấm hút thuốc trong khu vực cấm. 

+  Kiểm tra định kỳ các hệ thống cấp, thoát 

nước  

( thường xuyên vào mùa mưa ). 

+ Kiểm tra các biển báo, 

Tr. Bộ phận, 

Ban EHS 
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4 
Báo cáo 

 

+ Nguyên nhân  

+ Biện pháp khắc phục phòng ngừa 

+ Ghi lại phát biểu của nhân chứng/những 

người liên quan 

+ Xem xét về những người bị thương.  

+ Các khía cạnh về an toàn cũng sẽ được 

xem xét lại . 

+ Có bất cứ sự bất cẩn do phần của người 

lao động không? 

+ Có sự kém nhận thức khi đối phó cháy nổ 

không? 

+ Nhân viên có được huấn luyện và nhận 

thức để xử lý công  việc một cách đúng đắn 

không?  

Tr. Bộ phận, 

Ban EHS 
 

5 

Không kiểm 

soát được 

(cháy nổ lớn) 

Cháy nổ không kiểm soát được là đám cháy 

lớn có khả năng lây lan sang các khu vực lận 

cận 

Tr. Bộ phận  

NV. Bộ 

phận 

6 
Chuông khẩn 

cấp 

+ Nhân viên bộ phận, nhân viên đứng gần vị 

trí phát hiện đám cháy, nhấn chuông báo 

khẩn cấp. 

+ Ngắt điện toàn bộ khu vực có liên quan 

đến đám cháy, đóng kín mọi van khí từ đầu 

nguồn. 

Tr. Bộ phận  

NV. Bộ 

phận 

6.1a Di tản 

+ Đội trưởng được tóm tắt hiện trạng và 

hướng dẫn đội xử lý: 

+ Sơ tán tất cả người lao động di tản theo lối 

thoát hiểm. Có thể phải lập hàng rào cách ly 

khu vực tràn đổ để tránh mọi người  ước 

vào hoặc  ăng ngang khu vực đó 

Đội PCCC 

6.2a 
Hoạt động 

chữa cháy 

+ Cúp cầu dao điện khu vực đang cháy và 

các khu vực lân cận 

+ Đội PCCC của công ty dùng dụng cụ chữa 

cháy để ngăn  không cho đám cháy lây lan 

Đội PCCC 

6.3a 
Cung cấp 

viện trợ 

- Liên hệ chính quyền địa phương và các cơ 

quan chức năng khác có liên quan như: 

PCCC thị xã Phú Mỹ 

PCCC Tỉnh BR-VT 

Người có 

quyền/được 

ủy quyền 

6.1b 

Chăm sóc 

người bị 

thương 

Sơ cứu chăm sóc người bị thương, xem xét 

tình trạng của người bị thương.  

Ban EHS 

 

6.2b 
Đưa đến 

bệnh viện 

Nhanh chóng đưa người bị thương đến trạm 

y tế hay bệnh viện gần nhất để được điều trị 

Ban EHS 

 

Nguồn: Chủ dự án 
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e. Công tác vệ sinh lao động 

Các yếu tố vi khí hậu sẽ được bảo đảm nhằm cải thiện môi trường lao động cho 

công nhân. Một số tiêu chuẩn cụ thể được nêu trong tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế 

TCVS 3733/2002 và các Quy chuẩn của Bộ Y tế. 

Chủ Dự án sẽ tuân thủ đầy đủ các qui định về an toàn lao động và vệ sinh công 

nghiệp như: 

‒ Bố trí mặt bằng sản xuất và các công trình phụ trợ hợp lý, 100% công nhân 

được học tập các qui định về an toàn lao động, các trang bị bảo hộ lao động đủ và 

đúng quy định an toàn, vệ sinh lao động. 

‒ Hàng năm Dự án tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, tạo 

điều kiện tốt cho công nhân tốt chữa bệnh, đặc biệt là bệnh nghề nghiệp. 

‒ Khi có sự cố xảy ra, công việc trước hết là cứu chữa, cấp cứu kịp thời, đảm 

bảo an toàn cho người lao động và dân cư xung quanh. 

f. Tỷ lệ trồng cây xanh khuôn viên Dự án  

Một trong những biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường hiệu quả là 

cây xanh. Cây xanh có ý nghĩa về bảo vệ môi trường rất lớn. Một hecta cây xanh có 

thể hấp thụ 8 kg CO2  trong một giờ, tức là hấp thụ toàn bộ CO2  do 300 con người thải 

ra trong cùng thời gian như vậy. Một tán cây xanh dày có thể hấp thụ tốt bức xạ mặt 

trời, điều hòa các yếu tố vi khí hậu. Cây xanh có khả năng hấp thụ khói, bụi và nhiều 

hỗn hợp như SO2 , Cl, hợp chất Nitơ, Phospho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như 

P , Cu, Fe,… Một hecta cây xanh có thể lọc được 50 - 60 tấn bụi/năm. Cây xanh có 

thể hấp thu ồn một cách đáng kể. Có khả năng chống xói mòn, làm sạch nguồn nước, 

lọc các chất độc hại,… Chính vì ý nghĩa của cây xanh rất quan trọng nên Công ty rất 

quan tâm đến việc trồng cây xanh trong khuôn viên Kho bến  ãi đảm bảo diện tích 

trồng cây xanh là 14.180,8 m
2
 chiếm khoảng 20,15% tổng diện tích đất của Dự án. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Dự án 

a. Trong giai đoạn xây dựng: 

Bảng 4.3 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn xây dựng 

Các giai đoạn của Dự  án Các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Trong giai đoạn xây dựng 

Nhà vệ sinh di động 

Tưới nước làm ẩm 

Tấm bạt quây 

Lắp đặt tấm lưới chắn rác 

 . Trong giai đoạn vận hành: 
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Bảng 4.4. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành 

Các giai đoạn của Dự  án Các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm và vận 

hành thƣơng mại 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Trồng cây xanh 

Các thùng chuyên dụng chứa chất thải sinh hoạt 

Nhà chứa chất thải nguy hại 12 m
2
.  

Bể tự hoại dung tích 10m
3
 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 4.5. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Các giai đoạn 

của Dự  án 

Các công trình bảo 

vệ môi trƣờng 
Số lƣợng Kế hoạch xây lắp, bố trí 

Trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Nhà vệ sinh di động 
01 nhà vệ 

sinh di động  

Thuê đơn vị cung cấp lắp đặt tại 

công trường trong giai đoạn 

chuẩn bị trước khi thi công xây 

dựng 

Trong giai 

đoạn vận 

hành thử 

nghiệm và 

vận hành 

thƣơng mại 

Nhà chứa chất thải 

nguy hại 12 m
2
.  

01 nhà  

Xây dựng trong giai đoạn thi 

công và hoàn thành trước khi đi 

vào vận hành thử nghiệm 

Bể tự hoại chống 

thấm 10m
3
 

01 bể tự 

hoại 

Xây dựng trong giai đoạn thi 

công và hoàn thành trước khi đi 

vào vận hành thử nghiệm 

Hệ thống thu gom 

thoát nước mưa 

Hệ thống 

gồm ống và 

mương 

Xây dựng trong giai đoạn thi 

công và hoàn thành trước khi đi 

vào hoạt động 

Hệ thống thu gom 

nước thải đấu nối 

với hệ thống thoát 

nước khu vực
 

01 hệ thống 

Xây dựng trong giai đoạn thi 

công và hoàn thành trước khi đi 

vào hoạt động 
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3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

Bảng 4.6. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Các giai đoạn 

của Dự án 

Các công trình bảo 

vệ môi trƣờng 
Số lƣợng 

Kế hoạch tổ chức thực 

hiện 

Trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Tưới nước làm ẩm 
01 vòi tưới + 

đường ống dẫn 

Mua và lắp đặt tại công 

trường trước khi thi công 

Tấm bạt quây 2 tấm 
Mua và lắp đặt tại công 

trường trước khi thi công 

Lắp đặt tấm lưới chắn 

rác 
3 cái 

Mua và lắp đặt tại công 

trường trước khi thi công 

Trong giai 

đoạn vận 

hành thử 

nghiệm và vận 

hành thƣơng 

mại 

 Nạo vét, duy tu hệ 

thống thoát nước mưa, 

nước thải 

- 
Thực hiện thường xuyên 

trong quá trình hoạt động 

Trồng cây xanh  

Trồng cây xanh trong thời 

gian xây dựng cũng như 

trong giai đoạn vận hành 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 4.7. Tóm tắt dự toán kinh phí công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các giai đoạn 

của Dự  án 

Các công trình bảo vệ 

môi trƣờng 
Số lƣợng Kinh phí 

 

 

 

Trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Nhà vệ sinh di động 

03 nhà vệ sinh di động, và ký 

hợp đồng xử lý theo quy định 

pháp luật (3.000.000 đồng x 8 

tháng)  

 

24.000.000  

Tưới nước làm ẩm 
20 m

3 
nước/tháng (3.000.000 

đồng/tháng x 6 tháng) 
18.000.000 

Lắp đặt tấm lưới chắn 

rác 
10 cái x 500.000 đồng 5.000.000 

Trong giai 

đoạn vận 

hành thử 

nghiệm và 

vận hành 

thƣơng mại 

 Nạo vét, duy tu hệ 

thống thoát nước mưa, 

nước thải định kỳ/năm 

 15.000.000 

Trồng cây xanh  100.000.000 

Các thùng chuyên 

dụng chứa chất thải 

sinh hoạt 

 30.000.000 
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Các giai đoạn 

của Dự  án 

Các công trình bảo vệ 

môi trƣờng 
Số lƣợng Kinh phí 

Nhà chứa chất thải 

nguy hại 12 m
2
.  

01 nhà 120.000.000 

Bể tự hoại dung tích 

10m
3  150.000.000 

Hệ thống thu gom 

thoát nước mưa 
Hệ thống gồm ống và mương 150.000.000 

Hệ thống thu gom 

thoát nước thải 
Hệ thống gồm ống và mương 30.000.000 

Tổng  700.000.000 

3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Để quản lý tốt vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án từ giai 

đoạn xây dựng đến giai đoạn công trình đi vào vận hành, Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường địa phương lập kế hoạch quản lý và đưa ra chế 

tài nghiêm khắc để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường cụ thể cho từng giai đoạn 

thực hiện dự án. Cụ thể: 

+ Chủ Dự án: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP; 

+ Cơ quan cấp giấy phép môi trường: UBND Thị xã Phú Mỹ. 

Sau khi công trình hoàn thành, Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, vận hành và 

bảo dưỡng công trình tuân theo các quy định hiện hành. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo về các tác động môi 

trường, các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra khi triển khai Dự án và khi 

không triển khai Dự án được nhận xét khách quan trọng Bảng 4.8. 

Bảng 4.8. Nhật xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

TT Nội dung đánh giá Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy 

1 Giai đoạn san gạt, thi công xây dựng công trình 

1.1. 

Đánh giá, dự  áo tác động 

do bụi và khí thải từ 

phương tiện vận chuyển 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao nhờ có số liệu đầy 

đủ về số lượt phương tiện vận chuyển và khoảng 

cách vận chuyển 

1.2. 
Đánh giá, dự  áo tác động 

do tiếng ồn và độ rung 
Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao  
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1.3. 

Đánh giá, dự  áo tác động 

do chất thải sinh hoạt (nước 

thải và chất thải rắn) 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do khối lượng/lưu 

lượng chất thải được tính toán riêng cho Dự án trên cơ 

sở số liệu Chủ đầu tư cung cấp và tham khảo số liệu 

trong quá trình xây dựng các Dự án khác trong khu 

vực. 

1.4. 
Đánh giá, dự  áo tác động 

do chất thải rắn 

Mức độ chi tiết thấp, độ tin cậy tương đối do những 

nghiên cứu về chất thải xây dựng do các hoạt động 

xây dựng ở nước ta còn thiếu. 

2 Giai đoạn khai thác và vận hành 

2.1. 

Đánh giá, dự  áo tác động 

do bụi và khí thải từ 

phương tiện giao thông 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy tương đối do 

dựa trên số liệu ước tính riêng cho Dự án 

2.2. 

Đánh giá, dự  áo tác động 

do mùi hôi từ hệ thống thu 

gom nước thải 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do tham khảo số 

liệu và kết quả nghiên cứu về mùi hôi từ hệ thống thu 

gom nước thải và xử lý nước thải trên thế giới và kết 

quả đo đạc chất lượng môi trường khu Dự án 

2.3. 
Đánh giá, dự  áo tác động 

do nước thải (sinh hoạt) 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do tham khảo và 

kế thừa các tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn riêng 

cho sản xuất phân bón trên thế giới, sử dụng hệ số ô 

nhiễm của QHO, World Bank Group, so sánh và tính 

toán riêng cho Dự án và dựa trên khối lượng nước 

thải phát sinh thực tế tại các Dự án kho cảng giống 

Dự án làm cơ sở đánh giá  

2.4. 

Đánh giá, dự  áo tác động 

do chất thải rắn (sinh hoạt 

và công nghiệp) 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy cao do tham 

khảo nhiều số liệu, kết quả nghiên cứu thực tế từ các 

Dự án khác và dựa trên khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường phát sinh thực tế tại 

Dự án kho cảng  giống Dự án làm cơ sở đánh giá. 

2.5. 
Đánh giá, dự  áo tác động 

do chất thải nguy hại 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy cao do tham 

khảo nhiều số liệu, kết quả nghiên cứu thực tế từ các 

Dự án khác và dựa trên khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường phát sinh thực tế tại 

Dự án kho cảng giống Dự án làm cơ sở đánh giá. 

2.6. 
Đánh giá, dự báo các sự cố 

môi trường 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy cao do tham 

khảo nhiều số liệu, kết quả nghiên cứu thực tế từ các 

Dự án khác và dựa trên khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường phát sinh thực tế tại 

Dự án kho cảng giống Dự án làm cơ sở đánh giá. 
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CHƢƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

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

Không đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với nước thải vì Dự án chỉ phát 

sinh nước thải sinh hoạt và được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Phú Mỹ I. 

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

Không có nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép. 

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

Không có nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung đề nghị cấp phép. 
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CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

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

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, căn cứ Khoản 1 

và 2 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Khoản 1 Điều 31 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT thì dự án Xưởng pha 

trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp dầu khí có các công trình bảo 

vệ môi trường không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

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

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

2.1.1. Giám sát nƣớc thải sinh hoạt 

‒ Vị trí giám sát: Tại điểm xả nước thải sinh hoạt sau Bể tự hoại ra hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Phú Mỹ I. Ký hiệu – NT. 

‒ Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, NH4
+
, H2S, NO3

-
, PO4

3-
, Dầu mỡ động thực vật, Tổng N, Tổng P và 

Tổng Coliform. 

‒ Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

‒ Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ I. 

2.1.2. Giám sát môi trƣờng không khí làm việc 

‒ Vị trí giám sát: Tại nhà xưởng chính  – ký hiệu K1; Tại nhà chứa nguyên 

liệu – Ký hiệu K2;. 

‒ Thông số giám sát: Tiếng ồn, CO, NO2, SO2, bụi, Toluen, Xilen, Benzen và 

một số chỉ tiêu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng). 

‒ Tiêu chuẩn so sánh:  

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông 

số vệ sinh lao động. 

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

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc  

‒ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
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2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không có các nguồn thải phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục theo quy 

định của pháp luật 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác  

Không có 

2.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm  

Bảng 6.1. Tóm tắt dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT 
Các thành phần môi trƣờng 

quan trắc 
Số lƣợng mẫu Kinh phí (VNĐ) 

1 Nước thải sinh hoạt 1 10,000,000 

3 Không khí khu vực làm việc 3 30,000,000 

Tổng cộng  40,000,000 
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CHƢƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí – CTCP – Chủ đầu tư dự án 

Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp dầu khí cam kết 

các nội dung sau: 

‒ Chúng tôi đảm bảo về tính chính xác, độ trung thực của các thông tin, số liệu, 

tài liệu trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án, kể cả các tài liệu 

đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

của Việt Nam. 

‒ Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trường nêu trong Giấy phép môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo 

quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Bao gồm: 

 Cam kết chung 

1). Thực hiện đầy đủ những quy định về bảo vệ môi trường của pháp luật hiện 

hành. Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, theo 

dõi và giám sát môi trường trong khu vực Dự án ngay từ khi bắt đầu triển khai. 

2). Giám sát việc lưu giữ và bảo quản và xử lý chất thải bằng các  áo cáo định 

kỳ của dự án và chất thải nguy hại theo hướng dẫn của Thông tư số 36/2015/TT-

BTCTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý 

chất thải nguy hại và các quy định mới nhất có liên quan. 

3). Cam kết thực hiện hoàn thành các công trình quản lý, xử lý môi trường đảm 

bảo vận hành, kiểm soát, xử lý triệt để chất thải, công trình xử lý nước thải sơ  ộ trước 

khi Dự án đi vào hoạt động sản xuất;  

4). Chủ Dự án cam kết trong quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án đảm bảo 

đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường, bao gồm: 

- QCVN 05:2013/BTCTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh;  

- QCVN 06:2009/BTCTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTCTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 
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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; 

- QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại đối với  ùn từ quá trình xử lý nước thải; 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh 

lao động; 

- Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Mỹ I. 

5). Cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý những vi 

phạm môi trường và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố môi 

trường. Chủ đầu tư sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các cơ quan 

chức năng trong quá trình triển khai và hoạt động. 

 Những cam kết cụ thể 

1). Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện 

và hoàn thành trong giai đoạn thi công xây dựng công trình  

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ  ản và vận 

chuyển vật liệu như: Các phương tiện vận tải trang bị thiết bị che chắn tốt, không để 

bụi, vật liệu rơi vãi gây ảnh hưởng lớn tới môi trường; không để vật liệu xây dựng cản 

trở các hoạt động xung quanh; 

- Phun nước thường xuyên tại khu vực phát sinh bụi tại khu vực thi công. Bố 

trí nhân viên quyết dọn khi vật liệu bị rơi vãi. 

- Cam kết tổ chức thi công tuân thủ theo thiết kế, biện pháp thi công, phạm vi, 

quy mô, công nghệ,... do cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đảm bảo hoạt 

động thi công không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, độ ổn định của các hạng 

mục công trình khu vực Dự án và xung quanh.  

- Cam kết nhanh chóng khắc phục, đền bù, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong 

trường hợp Dự án gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn các hạng mục công trình khu 

vực Dự án và lân cận. 

- Thu gom, phân loại và xử lý triệt để và đúng quy định các chất thải thông 

thường và nguy hại; 

- Thực hiện nghiêm ngặt nội quy về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; 

chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời các sự cố, rủi ro môi trường và phòng 

tránh thiên tai; 

- Đảm bảo mật độ cây xanh theo quy hoạch để tạo cảnh quan, cải thiện điều 

kiện vi khí hậu, hạn chế bụi và tiếng ồn trong khu vực. 
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- Nước thải sinh hoạt của công nhân được xử lý bằng bể tự hoại sau đó dẫn 

vào bể chứa định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng đến hút vận chuyển về nơi 

xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải được thu gom vào thùng chứa chất thải của Dự án trước khi chuyển 

giao cùng chất thải của Dự án cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đến 

nơi xử lý theo đúng quy định. 

- Cam kết trong quá trình hoạt động dự án nếu gây ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng đến khu vực xung quanh thì sẽ tạm ngưng hoạt động và có biện pháp khắc phục 

ô nhiễm môi trường theo đúng quy định. 

2). Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện từ 

khi Dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc Dự án 

- Chủ Dự án cam kết vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường 

nhằm đảm bảo chất thải được xử lý và chuyển giao theo đúng quy định. 

- Cam kết hầm tự hoại được xây chống thấm, toàn bộ nước thải sau xử lý sơ  ộ 

được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Mỹ I. 

- Chủ đầu tư cam kết thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải nguy hại theo 

đúng hướng dẫn của Thông tư số 36/2015/TT-BTCTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Các đơn vị có chức năng xử lý chất thải của Dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu bao gồm: Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt, Công ty TNHH Hà Lộc, 

Công ty TNHH Sông Xanh, Công ty TNHH Môi trường Sạch. Khi đi vào hoạt động, 

Công ty sẽ lựa chọn một trong những đơn vị này để chuyển giao xử lý CTNH theo 

đúng quy định. 

- Cam kết không sử dụng tiếp nhận, bốc xếp, lưu chứa các loại hàng hóa nguy 

hiểm như hóa chất, xăng dầu, chất nổ. 

- Đảm bảo việc xây dựng và vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động phù hợp với đặc điểm 

loại hình pha trộn hóa chất/hóa phẩm. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường, Chủ Dự án phối hợp với các đơn 

vị ứng cứu kịp thời giảm thiểu mức thiệt hại về người và của. 

- Các hoạt động của Dự án chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng về 

quản lý môi trường của Trung ương, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban quản lý các 

KCN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu và UBND thị xã Phú Mỹ. 

- Bố trí cán bộ phòng an toàn – sức khoẻ và môi trường có trách nhiệm quản lý 

toàn bộ về mặt an toàn, sức khoẻ của công nhân và quản lý, chuyển giao chất thải phát 

sinh từ hoạt động của Kho bến bãi. 
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Chủ Dự án cam kết sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý 

môi trường địa phương trong quá trình thiết kế chi tiết và lắp đặt các hệ thống xử lý ô 

nhiễm đồng thời kết hợp với địa phương trong quá xử lý ô nhiễm không khí, ồn rung, 

nước thải và sự cố môi trường nhằm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của Nhà 

nước Việt Nam. Dự án áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố và giảm thiểu ô 

nhiễm như đã trình  ày trong  áo cáo, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán bộ 

nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý Dự án và cán bộ giám sát công tác 

bảo vệ môi trường của Dự án.  

Trên đây là  áo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Xưởng pha 

trộn hóa phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp dầu khí của Tổng Công ty 

Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP, kính đề nghị UBND Thị xã Phú Mỹ xem xét 

cấp giấy phép môi trường cho dự án. 
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PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ 

CỦA DỰ ÁN 
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PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Xưởng pha trộn hoá phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 

công nghiệp dầu khí 

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Thế Kỷ  Xanh 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III: BẢN VẼ KỸ THUẬT  - 

BẢN VẼ CÁC CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 
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