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CHƯƠNG�I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ 

 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ 

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI HUISHAN (VIỆT NAM) 

- Địa chỉ văn�phòng:�KCN�Mỹ Xuân�A2,�phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng�Tàu 

- Người�đại diện theo pháp luật của chủ dự án�đầu�tư:�Ming Rui Zhen 

- Điện thoại: 0276.3883889 Email: www.huishantech.com 

- Giấy chứng nhận�đầu�tư�số: 6546581160 ngày 16/06/2022 do Ban quản lý các 

KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu�cấp (cấp lần�đầu ngày 21/01/2022) 

- Giấy chứng nhận� đăng� ký� kinh� doanh số: 3901277323 cấp lần� đầu ngày 

31/01/2019,�đăng�ký�thay�đổi lần 2 ngày 23/4/2020 do Sở Kế hoạch�và�Đầu�tư�tỉnh Tây 

Ninh cấp. 

1.2. TÊN DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ 

NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI HUISHAN  

(VIỆT NAM) TẠI�VŨNG�TÀU 

1.2.1. Địa�điểm thực hiện dự án 

1.2.1.1. Vị trí�địa lý 

Dự�án�của�Công�ty�TNHH�Sản�phẩm�Kim�loại�Huishan�(Việt�Nam) được�thực�hiện�

tại�khu�nhà�xưởng�cho�thuê�của�Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt Nam theo Hợp 

đồng�cho�thuê�nhà�xưởng số 202102/HDTX-BH-HS ngày 12/4/2021. 

Khu�đất�của�Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt Nam, có�hình�chữ�nhật�với�tổng�

diện�tích�rộng�144.346,33�m2 (14,436ha),�tọa�lạc�tại�diện�tích�đất�công�nghiệp�cho�thuê�

của�KCN�Mỹ�Xuân�A2,�thị�xã�Phú�Mỹ,�tỉnh�Bà�Rịa�- Vũng�Tàu,�nằm cạnh Quốc lộ 51, 

cạnh hệ thống cảng�nước sâu của khu vực và KCN, cách Tp. Hồ Chí�Minh�55km,�Vũng�

Tàu 45km, cảng Gò Dầu 2km, cảng Phú Mỹ 6km.  

Do�đó,�ưu�thế về vị trí�địa lý dự án của�Công�ty�TNHH�Sản�phẩm�Kim�loại�Huishan�

(Việt�Nam) hoàn toàn thống nhất với�địa�điểm�được lựa chọn của KCN Mỹ Xuân A2. 

Sơ�đồ vị trí�địa�lý�khu�đất của Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt Nam và khu 

nhà�xưởng mà Công�ty�TNHH�Sản�phẩm�Kim�loại�Huishan�(Việt�Nam) thuê lại, trong 

KCN Mỹ Xuân�A2�như�thể hiện trên hình 1.1 dưới�đây.� 

Khu�đất của Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt Nam có�ranh�giới�như�sau: 

+�Phía�Bắc: Giáp�đường�giữa�KCN�Mỹ�Xuân�A�và�KCN�Mỹ�Xuân�A2 
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+�Phía�Đông:�Giáp�đường�D1�của�KCN 

+�Phía�Nam:�Giáp�nhà�máy�dầu�gió�Cây�Búa 

+�Phía�Tây:�Giáp�đường�D2�của�KCN 

 

Hình 1. 1. Sơ�đồ�vị�trí�khu�đất�dự�án�trong�KCN�Mỹ�Xuân A2 

Bảng 1. 1. Toạ độ VN�2000��khu�đất của Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt 

Nam trong KCN Mỹ Xuân A2 

Số hiệu�điểm 
Toạ độ VN 2000 (kinh tuyến trục 107o45’,�múi�độ 3) 

X (m) Y (m) 

1 1.177.000,387 613.758,326 

2 1.177.153,898 614.100,522 

3 1.176.921,407 614.210,510 

4 1.176.758,896 613.866,319 

5 1.174.110,554 428.900,749 

(Nguồn: Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt Nam, 2022) 

Khu�nhà�xưởng được thuê rộng 6.048 m2 của Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại 

Huishan (Việt Nam) có tọa�độ VN�2000�được giới hạn bởi�các�điểm như�sau: 

Khu nhà 
xưởng thuê 
của dự án 



Báo cáo GPMT dự án:“Nhà máy của công ty TNHH sản phẩm kim loại Huishan (Việt Nam) 
tại�Vũng�Tàu�- KCN Mỹ Xuân A2, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu” 

 9 

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI HUISHAN (VIỆT NAM) 

 

Bảng 1. 2. Toạ độ VN�2000��khu�nhà�xưởng của Công ty TNHH Sản phẩm Kim 

loại Huishan (Việt Nam) 

Số hiệu�điểm 
Toạ độ VN 2000 (kinh tuyến trục 107o45’,�múi�độ 3) 

X (m) Y (m) 

1 1.176.903,32 422.292,61 

2 1.176.553,94 422.449,36 

3 1.176.479,30 422.285,20 

4 1.176.830,81 422.127,50 

5 1.176.858,01 422.189,47 

1 1.176.903,32 422.282,61 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

Vị�trí�này�của�Công ty có những�mặt�thuận�lợi�sau�đây: 

- KCN�Mỹ�Xuân�A2�đã�được�đầu�tư�xây�dựng�và�vận�hành�ổn�định�hạ�tầng�kỹ�

thuật,�phục�vụ�hiệu�quả�cho�hoạt�động�sản�xuất�kinh�doanh�của�các�nhà�máy�thành�viên. 

Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt�Nam�đã�xây�dựng�và�đưa�vào�hoạt�động Xưởng 

thiết kế, sản xuất, chế tạo, thi công, duy tu kết cấu thép và các loại vật liệu bằng thép, 

công suất 12.000 tấn/năm,�đồng thời�đảm bảo�năng�lực�cho�thuê�nhà�xưởng sẵn có và 

còn nhiều quỹ đất cho việc phát triển sản xuất. 

- Hệ�thống�giao�thông�thuận�lợi�cho�hoạt�động�vận�tải�nguyên�nhiên�vật�liệu,�thành�

phẩm�trong�nước�và�quốc�tế�(có�Quốc�lộ�51,�gần�cảng�Phú�Mỹ,�cảng�Gò�Dầu). 

- Khu�vực�có�mặt�bằng�đủ�rộng,�thuận�lợi�bố�trí�về�đất�đai,�nguồn�nhân�lực�dồi�dào.� 

- Khu� vực� nằm� trong�Vùng� kinh� tế� trọng� điểm�phía�Nam� (KTTĐPN),� nên� thị�

trường�tiêu�thụ�sản�phẩm�trong�nước�và�xuất�khẩu�rất�phong�phú,�năng�động. 

1.2.1.2. Quy�mô�và�phương�án�sử dụng�đất 

Tổng diện tích nhà�xưởng thuê là 6.048 m2 và bố trí tổng mặt bằng các hạng mục 

công trình của�nhà�máy�được trình bày trong bảng�dưới�đây: 

Bảng 1. 3. Các hạng mục của dự án khi�thuê�xưởng 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

I Các công trình chính   

1 Khu vực sản xuất   

1.1 Sản xuất ống hàn 1.566  

1.2 Dây chuyền 1 sản xuất khung 232  
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STT Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1.3 Dây chuyền 2 sản xuất khung 232  

2 Khu vực�đóng�gói 182  

3 Khu vực kho    

3.1 Kho tổng hợp 36  

3.2 Kho�ngũ�kim 16  

3.3 Kho thành phẩm 2.838  

4 Khu vực�để nguyên liệu 385  

5 Hệ thống tháp giải nhiệt 24  

II Các công trình phụ trợ   

6 Văn�phòng�xưởng 170  

7 Khu tập trung rác sinh hoạt 10  

8 Kho CTNH 15  

9 Kho phế liệu 342  

Tổng 6.048  

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

(Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng�nhà�máy�đưa�ra�trong�phần Phụ lục của báo cáo) 

1.2.2. Quy mô dự án�đầu�tư 

- Tổng vốn�đầu�tư:�7.980.000.000�VNĐ (Bảy tỷ chín�trăm�tám�mươi�triệu�đồng). 

- Dự án�quy�định tại�Điểm h Khoản�3�Điều 8 của Luật�Đầu�tư�công�là: “Dự án�cơ�

khí�khác”, thuộc phân loại Nhóm C theo Phụ lục I Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

6/4/2020 của chính phủ quy�định chi tiết thi hành một số điều của Luật�Đầu�tư�công.� 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ 

1.3.1. Công suất dự án 

- Sản xuất và gia công khung giá hệ thống�điện mặt trời (cố định),�giá�quang�điện 

(quay) quy mô 25.000 sản phẩm/năm�tương�đương�25.000�tấn/năm. 

- Sản xuất và gia công các bộ phận linh kiện của�khung�giá�đờ năng�lượng mặt trời 

với quy mô 20.000 tấn/năm. 

- Sản xuất và gia công các sản phẩm bằng kim loại: ống hàn, sản phẩm nối ống 

hàn,�thép�đúc�nguội bằng kim loại, các linh kiện ống dập, các sản phẩm khác bằng kim 

loại�được sử dụng rộng rãi trong hệ thông�khung�giá�đờ năng�lượng mặt trời quy mô 

60.000 tấn/năm. 

 

 



Báo cáo GPMT dự án:“Nhà máy của công ty TNHH sản phẩm kim loại Huishan (Việt Nam) 
tại�Vũng�Tàu�- KCN Mỹ Xuân A2, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu” 

 11 

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI HUISHAN (VIỆT NAM) 

 

1.3.2. Công nghệ sản xuất 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm của dự án 

v Quy trình sản xuất khung giá đỡ hệ thống�điện mặt trời,�giá�quang�điện và 

các bộ phận linh kiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất�khung�giá�đỡ hệ thống�điện mặt trời và giá  

quang�điện 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Sản phẩm của Công ty là khung�giá�đỡ hệ thống�điện mặt trời�và�giá�quang�điện. 

Tuy nhiên, Công ty chỉ sản xuất các linh kiện�để lắp ráp chứ không thực hiện lắp ráp 

thành phẩm tại nhà máy. 

Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất là thép tấm mạ kẽm�có�độ dày từ 0.5 -7.0 mm 

đã�được cắt thành các�đoạn nhỏ phù hợp với yêu cầu thiết kế sản phẩm. 

Sau�đó�nguyên�liệu�được chuyển sang máy cán phẳng�để tạo�độ bằng phẳng tránh 

bị cong�vênh.�Thép�sau�khi�được cán phẳng sẽ được�đưa�qua�máy�dập�khuôn�để tạo 

Thép tấm mạ kẽm dạng 
cuộn dày 0.5-7.0 mm đã�

được cắt sẵn 

Kéo và cán phẳng  

  Dập khuôn tạo hình 

Kiểm tra  

Lưu�kho,�xuất�xưởng CTR 

  Kéo và cán phẳng  

Cắt CNC  

Tạo hình 

CTR, ồn, bụi kim 
loại 

CTR, bụi kim loại, 
nước thải 
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hình cho sản phẩm. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà máy dập khuôn sẽ được lắp 

các khuôn mẫu có hình dạng�và�kích�thước khác nhau. 

Quá trình dập�khuôn�được bổ sung dung dịch dầu�bôi�trơn�với mục�đích�giảm sự 

ma sát, giảm ồn và giảm bụi trong quá trình gia công. Dầu�bôi�trơn�Coolant�5��được 

bơm�cấp trực tiếp vào máy dập�khuôn,�được sử dụng tuần�hoàn�và�định kỳ được thải 

(khoảng 1 tháng thải 1 lần). Công ty sẽ thu gom và xử lý toàn bộ lượng dầu thải này 

theo�đúng�quy�định về xử lý CTNH. 

Tiếp theo, các tấm kim loại sau khi dập sẽ được kéo và cán phẳng�trước khi qua 

máy cắt CNC. Máy cắt�CNC�được�điều khiển bằng máy tính, có�thể�tự�động�hiệu�chỉnh�

sai�số�của�dao�cắt,�tự�động�kiểm�tra�kích�thước�chi�tiết�và�tự�động�hiệu�chỉnh�sai�lệch�

vị�trí�tương�đối�giữa�dao�cắt�và�chi�tiết. Nguyên lý làm việc của máy cắt CNC là trục 

chính sẽ di chuyển theo chiều Z từ trên xuống, bàn máy giữ sản phẩm theo trục X, Y 

đưa�lưỡi cắt lên tất cả bề mặt sản phẩm. Máy cắt CNC có thể cắt�thành�đường, cắt lỗ 

tròn, cắt lỗ hạt�xoài,…�với�độ chính xác và thẩm mỹ cao. 

Nhà máy sử dụng�nước làm mát trong quá trình cắt nguyên liệu. Quá trình làm 

mát của cắt�CNC�là�công�đoạn làm mát trực tiếp.�Nước làm mát có tác dụng�ngăn�chặn 

sự phát tán bụi kim loại trong quá trình gia công các chi tiết, làm nguội, bảo vệ hiệu 

quả các chi tiết�được gia công và ức chế ăn�mòn�hóa�học cao. 

Theo kinh nghiệm của Chủ đầu�tư�thì�vị trí�lưu�nước làm mát của máy CNC có 

khả năng�lưu�1�m3/máy,�hàng�tháng�châm�thêm�lượng�nước bổ sung�lượng�nước bốc 

hơi�là�0,2�m3 và�được sử dụng tuần hoàn (không thải ra ngoài). Hệ thống này sẽ được 

vệ sinh và xả đáy�01�tháng/lần với�lượng�nước thải phát sinh là 1m3/tháng. Mạt kim 

loại sẽ được giữ lại�qua�lưới lọc cặn�(kích�thước lỗ 1mm)�và�được Công ty ký hợp�đồng 

với�đơn�vị có chức�năng�thu�gom,�vận chuyển�theo�đúng�quy�định của�CTNH.�Nước 

thải xả đáy�sau�vệ sinh�được dẫn chuyển vào bồn lọc cặn�trước�khi�được tuần hoàn trở 

lại�vào�ngăn�lưu�nước làm mát của máy CNC. 

Kế tiếp, tấm thép sau khi qua máy cắt CNC sẽ được�đưa�qua�máy�tạo hình. Tùy 

vào hình dạng khuôn mà tấm thép sẽ có hình dạng�tương ứng với sản phẩm. 

Thành phẩm sau khi định hình sẽ được kiểm tra chất�lượng�trước�khi�đóng�gói�và�

lưu�kho.�Các�sản phẩm�không�đạt yêu cầu sẽ được�thu�gom�để bán phế liệu. 
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v Quy trình sản xuất ống hàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Quy trình sản xuất ống hàn 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất là thép tấm mạ kẽm�có�độ dày từ 0.5 -7.0 mm. 

Cuộn thép mạ kẽm đã�được xả băng�từng cuộn với�kích�thước phù hợp�để đưa�vào�dây�

chuyền uốn ống. Từng�đầu của cuộn thép xả băng�được hàn với�nhau�để tạo thành 1 dải 

thép dài. Thép xả băng�được�lưu�trữ tạm thời ở lồng chứa�sau�khi�đươc�hàn�thành�1�cuộn 

thép�dài�để không�làm�gián�đoạn việc cấp nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất.   

Hàn các tấm lại  

Thép tấm mạ kẽm dạng 
cuộn dày 0.5-7.0 mm�đã�

được xả băng 

Lồng chứa liệu  

 Uốn�định hình tròn 

Cắt ống  

Kiểm tra  

Lưu�kho,�xuất�xưởng 

Khí thải 

CTR, bụi kim loại  

CTR 

 Hàn cao tần và gọt mối 
hàn 

Làm mát ống 

Định hình ống 

Khí thải, CTR, ồn, 
bụi kim loại 

Nước thải 

 Kéo và cán phẳng 
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Băng� thép�qua�hệ thống�điều�hướng, nắn phẳng�được kéo và dẹp thành các dải 

thép. Các dải thép dẹt sẽ được�đưa�vào�máy�tạo�hình�và�các�con�lăn�trong�máy�sẽ uốn 

cong dải với hình dạng ống tròn. 

 Ống thép sau khi uốn�định hình sẽ được hàn cao tần theo chiều dài thân ống. Hàn 

cao tần�là�phương�pháp hàn nóng chảy,trong�đó�các�mép�hàn�được�nung�nóng�đén�trạng 

thái dẻo bằng nguồn nhiệt của�dòng�điện cao tần (103 - 104 Hz),�sau�đó�ép�lại thành mối 

hàn. Loại hàn cao tần�này�đảm bảo mối hàn dọc thân chắc chắn. Sau khi hàn xong sẽ 

được gọt�đường�hàn�để đảm bảo�đường hàn phẳng so với bề mặt.  

Sau�khi�được hàn và gọt mối hàn, là chỗ mối hàn bị gọt hết kẽm, nên phải bù kẽm, 

trong quá trình bù kẽm có xảy ra bùi kim loại,�là�thông�qua�máy�phun�hơi�nước�để hút 

bùi,�nước�được tuần hoàn sử dụng. 

Ống�thép�hàn�được làm mát bằng�nước.�Nước�làm�mát�được�lưu�trữ trong bồn chứa 

khoảng 15 m3 được tuần hoàn và tái sử dụng nhiều lần, không thải ra ngoài mà chỉ châm 

thêm�lượng�nước bổ sung�lượng�nước bốc�hơi.�Mạt kim loại sẽ được giữ lại�qua�lưới lọc 

cặn�(kích�thước lỗ 1mm)�và�được Công ty ký hợp�đồng với�đơn�vị có chức�năng�thu�

gom, vận chuyển�theo�đúng�quy�định của�CTNH.�Nước thải xả đáy�sau�vệ sinh�được 

dẫn chuyển vào bồn lọc cặn�trước�khi�được tuần hoàn trở lại vào bồn�lưu�nước làm mát 

của máy hàn cao tần. 

Ống thép hàn sau�khi�được làm mát sẽ đưa� qua�máy� tạo�hình�để tạo ống tròn, 

vuông, chữ nhật,�elip,…�tùy�theo�nhu�cầu khách hang. 

Sau�khi�định hình,ống�được nắn thẳng và qua bàn cắt, ống sẽ được cắt với chiều 

dài theo yêu cầu. 

Thành phẩm ống�thép�hàn�được kiểm tra chất lượng�trước�khi�đóng�gói�và�lưu�

kho. Các sản phẩm�không�đạt yêu cầu sẽ được�thu�gom�để bán phế liệu. 
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v Quy trình sản xuất sản phẩm dập, ép và cán kim loại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Quy trình sản xuất sản phẩm dập, ép và cán kim loại 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất là thép tấm mạ kẽm�có�độ dày từ 0.5-7.0 mm. 

Đầu tiên, các tấm kim loại sẽ được cắt�thành�các�đoạn nhỏ phù hợp với yêu cầu thiết 

kế sản phẩm. 

Sau�đó�nguyên�liệu�được chuyển sang máy cán phẳng�để tạo�độ bằng phẳng tránh 

bị cong�vênh.�Thép�sau�khi�được cán phẳng sẽ được�đưa�qua�máy�dập�khuôn�để tạo 

hình cho sản phẩm. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà máy dập khuôn sẽ được lắp 

các khuôn mẫu có hình dạng�và�kích�thước khác nhau. 

Quá trình dập khuôn�được bổ sung dung dịch dầu�bôi�trơn�với mục�đích�giảm sự 

ma sát, giảm ồn và giảm bụi trong quá trình gia công. Dầu�bôi�trơn�Coolant�5��được 

bơm�cấp trực tiếp vào máy dập�khuôn,�được sử dụng tuần�hoàn�và�định kỳ được thải 

(khoảng 1 tháng thải 1 lần). Công ty sẽ thu gom và xử lý toàn bộ lượng dầu thải này 

theo�đúng�quy�định về xử lý CTNH. 

Tiếp theo, các tấm kim loại sau khi dập sẽ được kéo và cán phẳng�trước khi qua 

máy cắt CNC. Máy cắt�CNC�được�điều khiển bằng máy tính, có�thể�tự�động�hiệu�chỉnh�

sai�số�của�dao�cắt,�tự�động�kiểm�tra�kích�thước�chi�tiết�và�tự�động�hiệu�chỉnh�sai�lệch�

Thép tấm mạ kẽm dạng 
cuộn dày 0.5-7.0 mm�đã�

cắt thành tấm nhỏ 

Kéo và cán phẳng  

  Dập khuôn tạo hình 

  Kéo và cán phẳng  

Cắt CNC  

CTR, ồn, bụi kim 
loại 

CTR, bụi kim loại, 
nước thải 

Kiểm tra  

Lưu�kho,�xuất�xưởng 

CTR 
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vị�trí�tương�đối�giữa�dao�cắt�và�chi�tiết. Nguyên lý làm việc của máy cắt CNC là trục 

chính sẽ di chuyển theo chiều Z từ trên xuống, bàn máy giữ sản phẩm theo trục X, Y 

đưa�lưỡi cắt lên tất cả bề mặt sản phẩm. Máy cắt CNC có thể cắt�thành�đường, cắt lỗ 

tròn, cắt lỗ hạt�xoài,…�với�độ chính xác và thẩm mỹ cao. 

Nhà máy sử dụng�nước làm mát trong quá trình cắt nguyên liệu. Quá trình làm 

mát của cắt�CNC�là�công�đoạn làm mát trực tiếp.�Nước làm mát có tác dụng�ngăn�chặn 

sự phát tán bụi kim loại trong quá trình gia công các chi tiết, làm nguội, bảo vệ hiệu 

quả các chi tiết�được gia công và ức chế ăn�mòn�hóa�học cao. 

Theo kinh nghiệm của Chủ đầu�tư�thì�vị trí�lưu�nước làm mát của máy CNC có 

khả năng�lưu�1�m3/máy,�hàng�tháng�châm�thêm�lượng�nước bổ sung�lượng�nước bốc 

hơi�là�0,2�m3 và�được sử dụng tuần hoàn (không thải ra ngoài). Hệ thống này sẽ được 

vệ sinh và xả đáy�01�tháng/lần với�lượng�nước thải phát sinh là 1m3/tháng. Mạt kim 

loại sẽ được giữ lại�qua�lưới lọc cặn�(kích�thước lỗ 1mm)�và�được Công ty ký hợp�đồng 

với�đơn�vị có chức�năng�thu�gom,�vận chuyển�theo�đúng�quy�định của�CTNH.�Nước 

thải xả đáy�sau�vệ sinh�được dẫn chuyển vào bồn lọc cặn�trước�khi�được tuần hoàn trở 

lại�vào�ngăn�lưu�nước làm mát của máy CNC. 

Thành phẩm sau cắt được kiểm tra chất�lượng�trước�khi�đóng�gói�và�lưu�kho.�Các�

sản phẩm�không�đạt yêu cầu sẽ được�thu�gom�để bán phế liệu. 

1.3.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Nhà máy trang bị các máy móc, thiết bị mới và tiết kiệm�năng�lượng�được nhập 

khẩu từ Trung Quốc�đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp các thiết bị, máy móc của dự 

án dự kiến lắp�đặt�được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng 

STT 
Thiết�bị�

chính 
Tên thiết bị 

Công 

suất�

(kw) 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Tình 

trạng 

Xuất 

xứ 

1 

Đường ống 

hàn thắng 

tần số cao 

Giá tái thúy lực một bên 

(bao gồm�cá�xe�đẩy hàng) 
10 1 Bộ 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Máy�san�phăng�thép�tấm 30 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Máy hàn mép cát 5 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Vòng lặp (7 mét) 37+45 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Trạm thủy lực� và� điều 

khiển�điện 
7.5 

 
1 Bộ 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 
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STT 
Thiết�bị�

chính 
Tên thiết bị 

Công 

suất�

(kw) 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Tình 

trạng 

Xuất 

xứ 

Bộ phận hàn chính (Bộ 

phận bô sung kẽm và 3 

động� cơ� truyền� động bao 

gồm) 

132 
132 
200 

1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Giá�đỡ (18 mét) - 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Khuôn ống vuông 4 inch - 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Khuôn ống vuông 5 inch - 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Vòng cách diện - 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Dao gọt (4 inch. 5 inch) - 2 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

2 
Máy hàn tần 

số cao 

Tù biến tần máy hàn 

(400KW) 
400 1 Máy 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Tù� chinh� lưu� máy� hàn�

(400KW) 
7.5 1 Máy 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Hệ thống lảm mát bằng 

nước 
7.5 1 Bộ 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Điều khiến trung tâm - 1 Máy 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Khung diều chinh ba chiều - 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Tủ điều khiền tốc�độ DC - 3 Máy 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

3 

Máy�cưa�

bay 

Cưa� bay� cắt lạnh (ca hai 

đầu có thể xoay�được) 
- 1 Máy 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Thân� cưa� và� hệ thống ray 

dần�hướng 
15 1 Bộ 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Phay bản 

chính xác 

CNC 

Bộ phận�lái�cưa 30 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Bộ phận cua 15 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 
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STT 
Thiết�bị�

chính 
Tên thiết bị 

Công 

suất�

(kw) 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

Tình 

trạng 

Xuất 

xứ 

Lưỡi�cưa� và�hệ thống làm 

mát 
7.5 1 Bộ 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Vật cố định 15+7.5 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Con�lăn�tốc dộ 2x15 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Hệ thống thúy lực 7.5 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

llệ thống diều khiên diện 

(máy�cưa) 
2x4.4 1 Bộ 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

4 

Xếp hàng 

hóa sản 

phẩm 

Bộ phận nâng hạ sán phẩm - 5 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Cơ�chế truyền tái - 5 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Bộ phận chuyến sán phẩm 7.5 5 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Đon�vị đóng�gói - 5 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Đơn�vị căn�chỉnh sản phẩm 1.5 1 Bộ 
Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

Bộ diều khiển� điện 

(Palletizer) 
7.5 1 Máy 

Mới 

100% 

Trung 

Quốc 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

Hình ảnh minh họa máy móc, thiết bị của dự án�như�hình�dưới�đây: 
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Mở cuộn�và�xe�đẩy tải 

  

Máy hàn mép cắt Bộ lặp�lưu�trữ 

  

Máy ép thẳng Máy�thành�hình�đơn�vị 
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Máy hàn tần số cao 

  

Bộ phận�định cỡ và hoàn thiện�động�cơ�chính Máy�cưa 

  

Phần�đóng�gói Dây chuyền lắp ráp 

Hình 1. 5. Hình ảnh minh họa máy móc, thiết bị của dự án 
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1.3.3. Sản phẩm của dự án 

- Sản xuất và gia công khung giá hệ thống�điện mặt trời (cố định), giá quang�điện 

(quay). 

- Sản xuất và gia công các bộ phận linh kiện của�khung�giá�đờ năng�lượng mặt trời. 

- Sản xuất và gia công các sản phẩm bàng kim loại: ống hàn, sản phẩm nối ống 

hàn,�thép�đúc�nguội bằng kim loại, các linh kiện ống dập, các sản phẩm khác bằng kim 

loại�được sử dụng rộng rãi trong hệ thông�khung�giá�đờ năng�lượng mặt trời. 

Một số hình ảnh minh họa sản phẩm của dự án�như�hình�dưới�đây: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh�khung�giá�đỡ hệ thống�điện mặt trời�và�giá�quang�điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh các linh kiện�để lắp ráp�khung�giá�đỡ được sản xuất tại nhà máy 

Hình 1. 6. Hình ảnh minh họa sản phẩm của dự án 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU,�ĐIỆN�NĂNG,�HÓA�

CHẤT SỬ DỤNG,  NGUỒN CUNG CẤP�ĐIỆN,�NƯỚC CỦA DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

1.4.1.1.�Trong�giai�đoạn xây dựng dự án 

- Dự�án�đã�có�hệ�thống�nhà�xưởng�xây�dựng�sẵn,�nên�không�phải�đầu�tư�xây�dựng. 
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- Dự�án�chỉ�tiến�hành�sửa�chữa,�xây�dựng�nhỏ�và�làm�móng,�lắp�đặt�thiết�bị,�với�số�

lượng�công�nhân,�chuyên�gia�tham�gia�khoảng�10�người/ngày. 

- Nhu�cầu�dùng�nước�phục�vụ�quá�trình�thi�công�sửa�chữa,�xây�dựng�nhỏ�và�lắp�đặt�

thiết�bị: 

+�Nước�sinh�hoạt�công�nhân:�Định�mức�cấp�nước�sinh�hoạt�là�45 lít/người/ngày�

(TCXDVN�33:2006).�Định�mức�phát�sinh�nước� thải�là�100��lượng�nước�cấp,� tương�

đương�45 lít/người/ngày.�Lưu�lượng�nước�cấp�và�nước�thải�sinh�hoạt�phát�sinh�trong�thi�

công�sửa�chữa,�xây�dựng�nhỏ�và� lắp�đặt� thiết�bị,�với� số�lượng�10�công�nhân�là�0,45 

m3/ngày.  

+�Nước�dùng�trong�quá�trình�thi�công�sửa�chữa,�xây�dựng�nhỏ�và�làm�móng,�lắp�

đặt�thiết�bị�(trộn�bê�tông,�trộn�vữa,� tưới�nền,�vệ�sinh�thiết�bị,�máy�móc,…)�là�khoảng�

0,55 m3/ngày. 

+�Tổng�nhu�cầu�cấp�nước�trong�lắp�đặt�thiết�bị�khoảng�1,0�m3/ngày. 

1.4.2.2.�Trong�giai�đoạn vận hành dự án 

(i). Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất  

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu 

Stt Nguyên vật liệu Nhu cầu Nguồn cung cấp 

A Nguyên liệu sản xuất  

1 
Thép không hợp kim,mạ kẽm, dạng 
cuộn dày 0.5 – 7.0mm 

107.100 tấn/năm� Trung Quốc 

2 Kẽm (bù trong quá trình hàn) 12 tấn/năm Việt Nam 

3 
Bao bì, thùng carton, hộp carton 
chứa sản phẩm 

20 tấn/năm Việt Nam 

B Nhiên liệu sản xuất 

1 
Dầu�bôi�trơn�Coolant�5��(0,93�
kg/lít) 

2.000�lít/năm�tương�
đương�1,83�tấn/năm 

Việt Nam 

2 Dầu nhớt bôi trơn�máy 1 tấn/năm Việt Nam 

3 Than hoạt tính 100�kg/năm Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

v Tính chất của nhiên liệu sử dụng: 

Dầu�bôi�trơn�Coolant 5%: Dầu�bôi�trơn�có�thành�phần�đặc�trưng�bao�gồm dầu 80% 

khoáng, 5% chất tạo�nhũ,�5��phụ gia chống gỉ, 5% chất�bôi�trơn�và�1��diệt khuẩn, 4% 

polymer. Dầu làm mát là một hỗn hợp�dùng�để làm mát trong quá trính cắt kim loại, có 

khả năng�ức chế ăn�mòn,�có�thể sử dụng�trong�nước cứng và khả năng�tạo bọt thấp. Tồn 

tại ở dạng lỏng, tính chất�đặc�trưng�như�sau:�An�toàn�đối với�con�người, không bị kích 
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ứng khi tiếp xúc, không dễ cháy, tồn tại ở thể lỏng,�không�mùi,�độ nóng�cháy/độ đóng�

băng:�-56,60 C/- 77,70 C, áp suất�hơi:�57,3 bar/200C. 

Dầu nhớt�bôi�trơn�máy: Đây�là��sản  phẩm  có  thành  phần  chủ  yếu  gồm  từ  các 

parafin,� isoparafin,�naphten�được�dùng�để bôi�trơn�giúp�động�cơ,�máy�móc�vận hành 

trơn�tru�và�không�bị hao mòn trong quá trình làm việc. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng�điện,�nước, nhiên liệu 

 Nhu cầu sử dụng�điện: 

- Nguồn cung cấp: Dự án sử dụng�điện�được cung cấp từ hệ thống�lưới�điện quốc 

gia. Công ty không sử dụng�máy�phát�điện dự phòng.  

- Mục�đích�sử dụng:�Điện sử dụng�để thắp sáng và vận hành máy móc sản xuất. 

- Nhu cầu sử dụng: trung bình khoảng 60.000 – 70.000 Kwh/tháng khi dự án�đi�

vào hoạt�động ổn�định 

 Nhu cầu sử dụng�nước: 

- Nguồn cung cấp�nước: Dự án sử dụng�nước từ nguồn�nước do KCN Mỹ Xuân 

A2 cung cấp 

- Mục�đích�sử dụng: Cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên và nhu 

cầu sản xuất, vệ sinh�xưởng,�tưới cây 

- Nhu cầu sử dụng:  

+ Nhu cầu cấp�nước sinh hoạt:  

Lượng�nước cấp sinh hoạt�được tính toán dựa theo TCXDVN 33:2006 cấp�nước 

- Tiêu chuẩn�nước cho nhu cầu sinh hoạt (45 lít/người/ca) – Không tổ chức nấu�ăn�tại 

nhà máy. 

Tổng số công nhân tại nhà máy là 60�người.�Như�vậy�lượng�nước sử dụng của 

Dự án cho sinh hoạt là: 

60�người x 45 lít/người/ca = 2.700 lít/ngày = 2,7 m3/ngày. 

+ Nhu cầu cấp�nước cho sản suất:  

· Nước cấp cho máy cắt CNC 

Nhà máy sử dụng�nước làm mát trong quá trình cắt sản phẩm của máy cắt CNC 

tự động�và�được sử dụng tuần hoàn không thải ra ngoài trong ngày. Theo kinh nghiệm 

Chủ đầu�tư,�vị trí�lưu�nước làm mát của máy cắt CNC có khả năng�lưu�1�m3 nước. Nhà 

máy sử dụng 02 máy cắt�CNC�nên�lượng�nước cấp�ban�đầu là 2 máy x 1m3/máy = 2m3. 

Hàng�ngày�châm�thêm�lượng�nước bổ sung do bốc�hơi�là�2�máy�x�0,1m3/máy/ngày = 

0,2 m3/ngày. 
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Vào cuối tháng sản xuất,�lượng�nước làm mát khoảng 2m3 sẽ chứa nhiều cặn, tạp 

chất. Hệ thống này sẽ được vệ sinh và xả đáy�1 tháng/lần với�lượng�nước thải phát sinh 

là 2 m3/tháng.  

Mạt kim loại sẽ được giữ lại�qua�lưới lọc cặn�(kích�thước lỗ 1mm)�và�được Công 

ty ký hợp�đồng với�đơn�vị có chức�năng�thu�gom,�vận chuyển�theo�đúng�quy�định của 

CTNH.�Nước thải xả đáy�sau�vệ sinh�được dẫn chuyển vào bồn lọc cặn�trước�khi�được 

tuần hoàn trở lại�vào�ngăn�lưu�nước làm mát của máy CNC. 

· Nước cấp cho máy hàn ống cao tần, hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Nhà máy sử dụng�nước�để làm mát ống sau khi qua máy hàn cao tần, hấp thụ bụi, 

khí thải và�được sử dụng tuần hoàn không thải�ra�ngoài.�Lượng�nước chứa�để làm mát 

ống khoảng 15 m3 nước. Nhà máy sử dụng�1�máy�hàn�nên�lượng�nước cấp�ban�đầu là 

1 máy x 15 m3/máy = 15 m3.�Hàng�ngày�châm�thêm�lượng�nước bổ sung do bốc�hơi�là�

1 máy x 0,3 m3/máy/ngày = 0,3 m3/ngày. 

Vào cuối tháng sản xuất,�lượng�nước làm mát và hấp thụ bụi, khí thải khoảng 15 

m3 sẽ chứa nhiều cặn, tạp chất. Hệ thống này sẽ được vệ sinh và xả đáy�1 tháng/lần 

với�lượng�nước thải phát sinh là 15 m3/tháng.  

Mạt kim loại sẽ được giữ lại�qua�lưới lọc cặn�(kích�thước lỗ 1mm)�và�được Công 

ty ký hợp�đồng với�đơn�vị có chức�năng�thu�gom,�vận chuyển�theo�đúng�quy�định của 

CTNH.�Nước thải xả đáy�sau�vệ sinh�được dẫn chuyển vào bồn lọc cặn�trước�khi�được 

tuần hoàn trở lại�vào�ngăn�lưu�nước làm mát của máy hàn cao tần. 

+ Nhu cầu cấp�nước�cho�tưới cây và xịt sân bãi: 

Nước dùng cho�tưới cây, xịt�sân�bãi�được tính toán dựa theo TCXDVN 33:2006 

Cấp�nước – Mạng�lưới�đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế,�nước�cho�tưới cây, 

xịt�sân�bãi.�Lượng�nước�tưới cây và xịt sân bãi tính trong 1 ngày với 1 lần�tưới là : 

(3 lít/m2 * 2.463,9 m2 cây xanh) + (0,4 lít/m2 * 3.276,06 m2 mặt�đường) ≈�8,7�

m3/ngày. 

+ Nhu cầu cấp�nước cho PCCC: 

Ngoài�lượng�nước cần cung cấp�để sử dụng hàng ngày, Chủ đầu�tư�còn�có�bể 

nước với thể tích chứa 320 m3 dự phòng sẵn các họng�nước với khả năng�cung�cấp tối 

thiểu 5m3/phút cho mục�đích�phòng�cháy�chữa cháy (cụ thể theo yêu cầu của�cơ�quan�

PCCC).  



Báo cáo GPMT dự án:“Nhà máy của công ty TNHH sản phẩm kim loại Huishan (Việt Nam) 
tại�Vũng�Tàu�- KCN Mỹ Xuân A2, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu” 

 25 

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI HUISHAN (VIỆT NAM) 

 

CHƯƠNG�II.  

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

KHẢ NĂNG�CHỊU TẢI CỦA�MÔI�TRƯỜNG 

 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ�VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH,�PHÂN�VÙNG�MÔI�TRƯỜNG 

Chiến�lược�Bảo�vệ�môi�trường�quốc�gia�đến�năm�2020,� tầm�nhìn�đến�năm�2030�

được�Thủ� trướng�Chính�phủ�được�phê�duyệt�theo�Quyết�định�số�1216/QĐ-TTg ngày 

05/09/2012�với�quan�điểm�chỉ�đạo�lấy�Bảo vệ môi�trường�là�ưu�tiên�hàng�đầu; Chiến�

lược�Bảo�vệ�môi�trường là bộ phận cấu thành không tách rời của Chiến�lược phát triển 

kinh tế - xã hội, Chiến�lược phát triển bền vững;�….�Ưu�tiên�phòng�ngừa và kiểm soát ô 

nhiễm….;  và�mục�tiêu�kiểm�soát,�hạn�chế�mức�độ�gia�tăng�ô�nhiễm�môi�trường,�suy 

thoái�tài�nguyên�và�suy�giảm�đa�dạng�sinh�học;�tiếp�tục�cải�thiện�chất�lượng�môi�trường�

sống;�nâng�cao�năng�lực�chủ�động�ứng�phó�với�biến�đổi�khí�hậu,�hướng�tới�mục�tiêu�phát�

triển�bền�vững�đất�nước,… 

Đề cương�nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi�trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn�đến�năm�2050�được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết�định số 274/QĐ-

TTg�ngày�18/02/2020�và�đang�được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, một trong những 

quan�điểm, nguyên tắc và mục tiêu lập quy hoạch là Kế thừa thống nhất, có chọn lọc nội 

dung,�quan�điểm, mục tiêu, kết quả thực hiện Chiến�lược Bảo vệ môi�trường quốc gia 

đến�năm�2020,�tầm�nhìn�đến�năm�2030.� 

Đồ án�điều chỉnh Quy hoạch�chung�Khu�đô�thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng�Tàu�đến�năm�2030�với quy mô diện�tích�là�33,794�ha,�đã�được phê duyệt 

theo Quyết�định số 1113/QĐ-TTg ngày 29/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ.�Khu�đô�

thị mới Phú Mỹ với tính chất�là�đô�thị mới, giữ vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển 

quốc tế,�đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu�và�vùng�kinh�tế 

trọng�điểm�phía�Nam,�trong�đó�có�hoạt�động phát triển của KCN Mỹ Xuân A2 với�định 

hướng luôn lấy việc bảo vệ môi�trường và kiểm soát ô nhiễm�môi�trường trong quá trình 

hoạt�động sản xuất�là�ưu�tiên�hàng�đầu,�thúc�đẩy hội nhập�và�tăng�cường hợp tác quốc 

tế phù hợp với�quan�điểm chỉ đạo và mục tiêu của nội dung Chiến�lược Bảo vệ môi 

trường quốc�gia�đến�năm�2020,�tầm�nhìn�đến�năm�2030.� 

Dự�án:�“Nhà máy của công ty TNHH sản phẩm kim loại Huishan (Việt Nam) tại 

Vũng�Tàu” được�thực�hiện tại�khu�nhà�xưởng cho thuê của Công ty TNHH Baw Heng 

Steel Việt Nam trong KCN Mỹ Xuân A2,�phường Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng�Tàu phù�hợp�với�ngành�nghề�được�thu�hút�vào�KCN,�đã�được�Ban�quản�lý�

các� KCN� tỉnh� BR-VT� cấp� Chứng� nhận� đầu� tư� số� 6546581160 cấp lần� đầu ngày 

21/01/2022.�Sự�phù�hợp�của�địa�điểm�của�Dự�án�đối�với�các�Quy�hoạch,�chiến�lược�bảo�

vệ�môi�trường�và�nội dung bảo vệ môi�trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và 



Báo cáo GPMT dự án:“Nhà máy của công ty TNHH sản phẩm kim loại Huishan (Việt Nam) 
tại�Vũng�Tàu�- KCN Mỹ Xuân A2, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu” 

 26 

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI HUISHAN (VIỆT NAM) 

 

quy hoạch khác có liên quan chính�là�sự�phù�hợp�của địa�điểm�của�KCN Mỹ Xuân A2 

đối�với�các�Quy�hoạch,�chiến�lược�trên.�KCN�Mỹ�Xuân�A2 được�thành�lập�theo�Quyết�

định�số�2205/GP�ngày�24/5/2001�của�Bộ�Kế�hoạch�và�Đầu�tư và Quyết�định�phê�duyệt�

quy� hoạch� khu� công� nghiệp:� giai� đoạn� 1� theo� quyết� định� số� 126/QĐ� – BXD ngày 

23/01/2002�của�Bộ�xây�dựng;�giai�đoạn�2�theo�quyết�định�số�2953/QĐ�– UBND�Tỉnh�

Bà�rịa�– Vũng�tàu�ngày�04/09/2007.  

 Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân�A2�(giai�đoạn 1) có tổng diện�tích�giai�đoạn 1 

là�312,8�ha�được thành lập theo Giấy�phép�đầu�tư�số 2205/GP ngày 24/5/2001 của Bộ Kế 

hoạch�và�Đầu�tư. Giai�đoạn 2 có diện tích 109,4 ha, tạo nên tổng diện tích KCN giai 

đoạn 1 & 2 là 422,2 ha,�thuộc�địa�giới�hành�chính�nay�là�phường�Mỹ�Xuân,�thị�xã�Phú�

Mỹ.� KCN�Mỹ�Xuân�A2 đầu� tư� xây� dựng� HTXLNT� với� công� suất xử� lý� là� 15.000 

m3/ngày.đêm�chất�lượng�nước thải sau xử lý�đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B cột B 

trước khi xả ra rạch Tắc Chủng và các hạng mục hạ tầng�khác�như�giao thông, cấp�điện, 

nước, thông tin liên lạc, cây xanh, ....  Hiện�trạng�phát�triển�của�KCN Mỹ Xuân A2 đã�

đáp�ứng�đầy�đủ�được�các�yêu�cầu�theo�quy�định�của�pháp�luật�về�bảo�vệ�môi�trường,�để�

triển�khai�thực�hiện�dự�án. 

Vì vậy,�địa�điểm thực hiện dự án đầu�tư�nằm trong KCN Mỹ Xuân A2 hoàn toàn 

phù hợp với Chiến�lược bảo vệ môi�trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi�trường quốc 

gia, nội dung bảo vệ môi�trường trong quy hoạch vùng (quy hoạch chung�Khu�đô�thị 

mới Phú Mỹ), quy hoạch cấp tỉnh (Quy hoạch sử dụng�đất�đến�năm�2020�và�kế hoạch 

sử dụng�đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu�theo�Nghị quyết số 117/NQ-

CP ngày 06/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm�2021�– 2025 của tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu);�Một số quy hoạch khác có liên quan 

như:�Quy�hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt�Nam�đến�năm�2020,� tầm 

nhìn�đến�năm�2030�theo�Quyết�định số 880/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng 

chính phủ; Quy hoạch phát triển các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng�Tàu�theo�

Công�văn�số 1977/TTg-KTN ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ;�…. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU�TƯ�VỚI KHẢ NĂNG�CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

Dự�án�được�thực�hiện�tại�địa�điểm:�KCN�Mỹ�Xuân�A2,�Phường�Mỹ�Xuân,�Thị�xã�

Phú�Mỹ,�Tỉnh�Bà�Rịa�Vũng�Tàu - thuê�nhà�xưởng�Công�ty�TNHH�Baw�Heng�Steel�Việt�

Nam - đã�có�xưởng�chính�hiện�hữu�và�các�công�trình�phụ�(nhà để�xe,�sân�đường�nội�bộ,�

hệ�thống�cây�xanh,�sân�bãi,�hệ�thống�cấp�thoát�nước,..)  

Với ngành nghề sản xuất và gia công các sản phẩm bằng kim loại,�giá�đỡ hệ thống 

điện mặt trời,�….hoàn toàn phù hợp với�cơ�cấu ngành nghề sản xuất�thu�hút�đầu�tư�vào�

KCN Mỹ Xuân A2.  

- Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân�A2�(giai�đoạn 1) có tổng diện�tích�giai�đoạn 1 

là�312,8�ha�được thành lập theo Giấy�phép�đầu�tư�số 2205/GP ngày 24/5/2001 của Bộ Kế 
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hoạch�và�Đầu�tư. Giai�đoạn 2 có diện tích 109,4 ha, tạo nên tổng diện tích KCN giai 

đoạn 1 & 2 là 422,2 ha. 

- Ngành nghề sản xuất trong KCN: 

+ Công nghiệp chế tạo, lắp�ráp�cơ�khí; 
 

+ Công nghiệp chế biến�mũ�bảo hiểm 

+ Công nghiệp nhẹ, dệt nhuộm, hóa chất, giày da, may mặc; 

+ Lắp ráp linh kiện�điện tử; 

+ Công nghiệp cán thép  

+ Các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm�môi�trường… 

- Quy mô hoạt�động: Hiện nay KCN Mỹ Xuân A2 có 25 dự án�(trong�đó�có�24�dự 

án�đi�vào�hoạt�động, 01 dự án�đang�xin�giấy�phép�đầu�tư).�Tổng số công nhân viên làm 

việc tại KCN hiện tại khoảng�9.817�người. 

Tình hình hoạt�động bảo vệ môi�trường của KCN Mỹ Xuân�A2�như�sau: 

Tình hình xử lý�nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt và sản xuất từ các�công�ty�thành�viên�được�đấu nối với cống 

thoát chung của KCN Mỹ Xuân�A2.�Sau�đó,�nước thải�được thu gom và dẫn về hệ thống 

xử lý�nước thải của KCN Mỹ Xuân A2, với công suất là 15.000 m3/ngày.đêm.�Nước thải 

sau xử lý�đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột�B�trước khi xả ra rạch Tắc Chủng. 

- Có 23 công ty ký hợp�đồng�nước thải�đấu nối vào hệ thống xử lý�nước thải tập 

trung của KCN. 

- Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam, tự xử lý�nước thải�đạt chất�lượng theo 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A. 

- Nước thải từ các nhà máy trong KCN đều�được thu gom thông qua hệ thống 

đường ống ngầm theo thiết kế về trạm xử lý�nước thải�để xử lý�đạt quy chuẩn. 

- Hiện�nay�lượng nước thải phát sinh của hệ thống xử lý�nước thải tập trung KCN 

Mỹ Xuân A2 trung bình 7.000 - 9.000 m3/ngày.đêm. 

- Hệ thống xử lý�nước thải tập trung hoạt�động liên tục 24/24. 

- Lượng�điện tiêu thụ cho vận hành hệ thống xử lý�nước thải 160.000 (KWh/tháng). 

- Hệ thống�thoát�nước thải�và�nước�mưa�được tách ra riêng biệt. 

- Lượng bùn phát sinh chủ yếu từ nhà máy xử lý�nước thải.�Công�ty�đã�ký�hợp 

đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với�công�ty�TNHH�Thương�Mại Huy Thịnh. 

- Hệ thống quan trắc tự động�nước thải: pH,�COD,�SS,�lưu�lượng,�Clo�dư,�DO: 

+�Hoạt�động�liên�tục�24/24. 
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+�Kết�quả�quan�trắc�nước�thải�luôn�nằm�trong�giới�hạn�cho�phép,�không�vượt�quy�

chuẩn�kỹ�thuật�môi�trường. 

+ Đã�hoàn�thiện�lưu�giữ và truyền dữ liệu quan trắc�nước thải tự động về Sở Tài 

nguyên và�Môi�trường�địa�phương�từ ngày 24/12/2016. 

Dự án�phát�sinh�nước thải sản xuất ở công�đoạn khắc�hoa�văn�được�thu�gom,�lưu�

chưa�và�định kỳ thuê�đơn�vị thu gom xử lý�như�chất thải nguy hại,�không�đấu nối vào 

HTXLNTTT của KCN Mỹ Xuân A2. 

Nước thải sinh hoạt của dự án sẽ được xử lý�sơ�bộ đạt tiêu chuẩn�đấu nối của KCN 

Mỹ Xuân�A2,�sau�đó�thải vào HTXLNT tập trung của KCN Mỹ Xuân A2. 

Danh�sách�các�Công�ty�và�lĩnh�vực hoạt�động sản xuất trong KCN Mỹ Xuân A2 

được trình bày trong bảng�dưới�đây: 

Bảng 2. 1. Danh sách các Công ty và ngành nghề hoạt�động trong KCN 

STT Tên�cơ�sở Vị�trí Loại�hình�sản�xuất 

1 
Công�ty�TNHH�Prime�Asia�Việt�
Nam 

Đường�14 
Gia công da thành da hoàn 
thiện. 

2 Công�ty�TNHH�San�Fang�Việt�Nam Đường�1B Vải�giả�da. 

3 
Công ty CP Tong Hong Tannery Việt 
Nam 

Đường�14 
Gia công da thành da hoàn 
thiện. 

4 Công�ty�TNHH�Anchor�Việt�Nam Đường�số�3 Sản�xuất�ốc�vit,�bulông. 

5 
Công�ty�TNHH�Baw�Heng�Steel�Việt�
Nam 

Đường�2B Sản�xuất�thép�lá�cán�nguội. 

6 Công�ty�Cổ�Phần�Ting�Ray Đường�số�10 Sản�xuất�ốc�vít,�bulông 

7 
Công ty TNHH Bao Bì Sheng Shing 
VN 

Đường�số�9 
Sản�xuất�bao�bì�plastic�và�
giấy 

8 Công ty TNHH Te An Việt Nam Đường�1B 
Sản�xuất�mũ�bảo�hiểm�xe�
máy,�xe�đạp 

9 Công ty TNHH Kỳ Hân Việt Nam Đường�1B Sản�xuất�linh�kiện�điện�tử 
10 Công ty TNHH Greif Việt Nam Đường�2B Sản�xuất�thùng�phuy 

11 
Công�ty�TNHH�Eclat�Fabrics�Việt�
Nam 

Đường�2A Dệt�nhuộm 

12 
Công�ty�TNHH�Cơ�khí Chieng 
Shyong VN 

Đường�16 
Sản�xuất�nồi�hơi,�máy�móc�
tbi CN 

13 
Công�ty�TNHH�Công�nghiệp�KL 
Quần�Phong 

Đường�1B 
Sx�dao� kéo,� dụng� cụ� kim�
loại. 

14 
Công�ty��TNHH�Thiết�bị�y�tế�A���I�
Việt�Nam� 

Đường�13 Sản�xuất�thiết�bị�y�tế 

15 Công ty TNHH CN Bắc�Giai�VN  Đường�11 
Sản� xuất� sản� phẩm� xử� lý�
nước�thải 

16 
Công ty TNHH Sea & Land Formosa 
VN 

Đường�số�3 Sửa�máy�móc 
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STT Tên�cơ�sở Vị�trí Loại�hình�sản�xuất 

17 
Công ty Cổ phần China Steel 
Sumikin VN 

Đường�2B Sản�xuất�thép�cán�nguội 

18 Công ty TNHH Living & Life  Đường�16 
Sản� xuất� đồ� gia� dụng�
nhựa,�kính, thủy�tinh. 

19 Công ty  TNHH  E-Top Việt Nam   May�mặc 

20 
Công�ty�TNHH�Thương�mại Huy 
Thịnh 

Đường�2B 
Thu gom, Chuyen CTCN, 
CTNH 

21 Công�ty�TNHH�Cơ�khí Formosa  Đường�1B Sản�xuất�linh�kiện�cơ�khí. 
22 Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam Đường�2B Sản�xuất�dây�đồng 
23 Công ty TNHH HaoSheng Việt Nam Đường�2B Dệt�may 

24 
Công�ty�TNHH�Dệt�may�Formosa�
Việt Nam 

Đường�2B Dệt�may 

- Tình hình xử lý khí thải: 

Hiện�tại�KCN�Mỹ�Xuân�A2�có�7�cơ�sở�phát�sinh�khí�thải�và�đã�có�hệ�thống�xử�lý�

tại�mỗi�cơ�sở. 

- Tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn: 

Toàn bộ chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, CTNH phát sinh trong từng doanh 

nghiệp,�được doanh nghiệp ký hợp�đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với�đơn�vị có 

chức�năng. 

Như�vậy,�hiện�trạng�phát�triển�của�KCN Mỹ Xuân A2�đã�đáp�ứng�đầy�đủ�được�các�

yêu�cầu�theo�quy�định�của�pháp�luật,�để�triển�khai�thực�hiện�dự�án. 
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CHƯƠNG�III. 

HIỆN TRẠNG�MÔI�TRƯỜNG�NƠI�THỰC HIỆN DỰ ÁN  

ĐẦU�TƯ 

 

3.1. HIỆN TRẠNG�MÔI�TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

Do dự án�được triển khai xây dựng�và�đi�vào�hoạt�động trong KCN Mỹ Xuân A2 

đã�được hoàn thành các thủ tục về môi�trường, nên theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ thì nội dung này không bắt buộc thực hiện cho dự án. 

3.2.�MÔI�TRƯỜNG TIẾP NHẬN�NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN 

Dự án chỉ phát�sinh�nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại nhà 

xưởng với�lưu�lượng 2,7m3/ngày.đêm�được xử lý�sơ�bộ qua bể tự hoại�3�ngăn,�sau�đó�

đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Mỹ Xuân A2, không xả trực tiếp�ra�môi�trường 

bên�ngoài.�Hơn�nữa, dự án�được triển�khai�đi�vào�hoạt�động trong KCN Mỹ Xuân A2 

đã�được hoàn thành các thủ tục về môi�trường, nên theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ thì nội dung này không bắt buộc thực hiện cho dự án. 

3.3. HIỆN TRẠNG�MÔI�TRƯỜNG CÁC THÀNH PHẦN�MÔI�TRƯỜNG�ĐẤT, 

NƯỚC,�KHÔNG�KHÍ�NƠI�THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Để đánh�giá�hiện trạng các thành phần�môi�trường vật�lý:�đất,�nước, không khí,... 

– môi trường nền tại khu vực thực hiện dự án, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi 

trường và Biển�(RES)�đã�phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ và Môi 

trường (ETC), cùng với chủ dự án�đã�tiến hành khảo sát thực�địa và lấy mẫu phân tích 

chất�lượng môi trường nền tại khu vực dự án vào các ngày 12/1/2022, ngày 13/1/2022 

và ngày 14/1/2022. 

Tên�đơn�vị quan trắc: Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ và�Môi�trường 

(ETC) 

Địa chỉ: 20�Đường số 4,�Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người�đại diện: Bà Nguyễn Thị Mai Thảo  Chức vụ:�Giám�đốc 

Giấy chứng nhận�đủ điều kiện hoạt�động dịch vụ Quan trắc�môi�trường, số hiệu: 

VIMCERTS 089 do Bộ Tài�Nguyên�và�Môi�trường cấp�ngày�10�tháng�09�năm�2020; Bộ 

Khoa Học và Công nghệ cấp chứng nhận�đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (VILAS 495) 

Trong�đó,�với�các�đối�tượng có khả năng�chịu�tác�động chủ yếu từ dự án, bao gồm: 

môi�trường�không�khí,�môi�trường�đất�và�nước trên khu vực KCN Mỹ Xuân A2 và vùng 

lân cận, thì công tác thu mẫu chọn phân tích chất�lượng�môi�trường nền tại khu vực dự 

án,�như�sau: 
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- Môi�trường không khí: thu 3 mẫu (KK01, KK02, KK03) phân bố ở vị trí cổng ra 

vào khu nhà�xưởng; vị trí giữa nhà�xưởng thuê và vị trí cuối�nhà�xưởng. 

- Môi�trường�đất: không thu mẫu�phân�tích,�vì�khu�đất dự án sẽ được bê tông hóa và 

nhựa hóa khi xây dựng nhà máy. 

- Môi�trường�nước mặt,�nước ngầm: không thu mẫu phân tích, bởi�nước thải sinh hoạt 

sau xử lý�sơ�bộ đạt tiêu chuẩn�đấu nối�,�sau�đó�được xả về trạm XLNT của KCN, không 

xả thải trực tiếp ra nguồn�nước tiếp nhận – Sông Mỏ Nhát, Sông Thị Vải, bên cạnh đó�

việc bê tông hóa, nhựa�hóa�khu�đất dự án sẽ ngăn�ngừa sự xâm nhập của chất ô nhiễm 

nên không thực hiện thu mẫu�nước ngầm. 

Sơ�đồ phân bố vị trí thu các mẫu nền và phiếu kết quả phân tích chất�lượng môi 

trường nền tại khu vực dự án�được đưa�ra�phần Phụ lục của báo cáo. 

Vị trí�các�điểm tiến hành khảo sát, lấy mẫu�môi�trường không khí nền trên khu vực 

dự án�như�được trình bày trong bảng�dưới�đây: 

Bảng 3. 1. Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh 

Ký hiệu Vị trí lấy mẫu Thời�điểm lấy mẫu 

KK01 Cổng�ra�vào�khu�nhà�xưởng 

Ngày 12/1/2022, ngày 13/1/2022 và 
ngày 14/1/2022 

KK02 Vị trí giữa�nhà�xưởng thuê 

KK03 Vị trí cuối�nhà�xưởng 

Kết quả phân tích mẫu�không�khí�như�trình�bày�trong�bảng�dưới�đây: 

Bảng 3. 2. Kết quả phân tích chất�lượng không khí, tiếng ồn khu vực dự án 

STT 
Thông 

số 
Đơn�vị 

Kết quả đo 
QCVN so 

sánh 
Ngày 12/1/2022 Ngày 13/1/2022 Ngày 14/1/2022 

KK01 KK02 KK03 KK01 KK02 KK03 KK01 KK02 KK03 

1 Độ ồn dBA 59,1 63,2 64,7 58,6 64,3 65,5 58,9 62,1 63,8 ≤70(*) 

2 NO2 mg/m3 0,045 0,052 0,054 0,042 0,050 0,052 0,043 0,053 0,055 0,2(**) 

3 SO2 mg/m3 0,047 0,059 0,061 0,045 0,057 0,060 0,043 0,052 0,062 0.35(**) 

4 CO mg/m3 5,32 6,10 6,22 5,40 5,74 6,10 5,56 6,33 6,34 30(**) 

5 Bụi mg/m3 0,16 0,19 0,20 0,17 0,20 0,21 0,17 0,19 0,21 0,3(**) 

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu dịch vụ công nghệ và�Môi�trường (ETC), T1/2022)   

Ghi chú: (*): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 (**): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất� lượng 
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không khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

Nhận xét:  

Các số liệu�đo�đạc hiện trạng môi�trường nền, làm�căn�cứ để Chủ dự án thực hiện 

giám sát chất�lượng�môi�trường không khí, khi dự án�đi�vào�hoạt�động. Kết quả phân 

tích cho thấy chất lượng�môi�trường không khí trên khu vực dự án là rất tốt và ổn�định, 

với sức chịu tải�môi�trường cao. Các giá trị đo�đạc�được thấp�hơn�nhiều so với QCVN 

05:2013/BTNMT�và�QCVN�26:2010/BTNMT.�Như�vậy,�môi�trường nền tại khu vực dự 

án phù hợp�để đầu�tư�sản xuất. Song, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, sẽ có 

những�tác�động xấu�phát�sinh,�do�đó�Chúng�tôi�sẽ có những biện pháp giảm thiểu�lượng 

bụi, khí thải phát sinh, hạn chế khả năng�làm�biến�đổi�môi�trường khu vực. 
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CHƯƠNG�IV.  

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ 

 

4.1.� ĐỀ� XUẤT� CÁC CÔNG TRÌNH,� BIỆN� PHÁP BẢO� VỆ� MÔI� TRƯỜNG�

TRONG�GIAI�ĐOẠN�THI CÔNG XÂY�DỰNG�DỰ�ÁN 

Dự�án�thuê�nhà�xưởng�có�sẵn�nên�không�tiến�hành�thi�công�xây�dựng�nhà�xưởng�

mà�chỉ�thực�hiện�sữa�chữa�và�lắp�đặt�máy�móc�thiết�bị�phục�vụ�cho�quá�trình�vận�hành.�

Các�tác�động�sinh�ra�trong�giai�đoạn�sửa chữa, xây dựng nhỏ và lắp�đặt thiết bị là khó 

tránh�khỏi,�song�dự�kiến�sẽ�nhanh�chóng�chấm�dứt�sau�1�tháng�thi�công�và�trong�quá�

trình�triển�khai�có� thể�áp�dụng�các công trình, biện�pháp�khống�chế�và�giảm� thiểu�ô�

nhiễm�như�sau: 

4.1.1. Về công trình, biện pháp xử lý�nước thải  

- Sử�dụng�nhà�vệ�sinh�hiện�có�trong�nhà�xưởng�đã�thuê�lại,�để�thu�gom,�xử�lý�nước�

thải�sinh�hoạt�công�nhân,�chuyên�gia. 

- Luôn�nhắc�nhở,�giáo�dục�nâng�cao�ý�thức�công�nhân�về�an�toàn�vệ�sinh�môi�trường�

trên�khu�vực�thi�công. 

4.1.2. Về công trình, biện�pháp�lưu�giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 

thải công nghiệp�thông�thường và chất thải nguy hại  

- Đặt�1 thùng 300kg để�thu�gom�lượng rác thải�xây�dựng�trên�khu�vực�thi�công,�để�

tái�sử�dụng,�vận�chuyển�và�xử�lý�theo�đúng�quy�định�của�nhà�nước. 

- Đặt 1 thùng 300kg để�thu gom,�lưu�chứa�tạm�thời CTNH: giẻ�lau�dính�dầu�mỡ,�

pin,�ắc�quy,�bóng�đèn�huỳnh�quang, bao�bì,�que�hàn�hỏng...�và�chuyển giao�cho�đơn�vị�

có�chức�năng�xử�lý�theo�đúng�quy�định. 

- Đặt�1 thùng khoảng 120 lít trên khu vực thi công để�tổ�chức�thu�gom�và�xử�lý�

lượng�rác�thải�sinh�hoạt�công�nhân�theo�đúng�quy�định. 

4.1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn�độ rung 

- Che�phủ�kín�bằng�bạt�thùng�xe�vận�tải�nguyên�vật�liệu,�máy�móc,�thiết�bị�nhằm�

hạn�chế�phát�sinh�bụi,�tránh�rơi�vãi�đất,�cát,�gạch,�đá,…�ra�đường�giao�thông. 

- Các�xe�vận�tải�và�thiết�bị�bốc�dỡ�được�kiểm�tra�kỹ�tình�trạng�an�toàn�kỹ�thuật,�

trước�khi�đưa�vào�sử�dụng�tại�khu�vực�thi�công.� 

- Không�vận�chuyển�vượt�quá�tải�trọng�của�xe,�không�đi�quá�tốc�độ�cho�phép�trên�

khu�vực�thi�công�(≤�30km/h).  

- Khuyến�khích�mua�xăng�dầu tại các cửa�hàng�xăng�dầu�trên�địa bàn TX Phú Mỹ, 

hạn�chế�tồn�trữ xăng�dầu�tại�khu�vực�thi�công. 

- Hạn�chế�thi�công�cường�độ�cao�vào�giờ�nghỉ�trưa,�để�phòng�tránh�ô�nhiễm�tiếng�
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ồn�rung�đối�với�sức�khoẻ�công�nhân,�chuyên�gia. 

- Các�thiết�bị�và�máy�móc�thi�công�cơ�giới�(máy�hàn,�máy�cắt�và�uốn�kim�loại,�máy�

nâng,�máy�trộn bê�tông,�máy�đầm,…)�được�kiểm�tra�kỹ�tình�trạng�an�toàn�kỹ�thuật,�trước�

khi�đưa�vào�sử�dụng�cho�quá�trình�thi�công.� 

- Trang�bị�đầy�đủ�các�thiết�bị�bảo�hộ�lao�động�cần�thiết�cho�công�nhân�(như�quần�

áo,�găng�tay,�mũ,�kính,�khẩu�trang,�ủng,…). 

4.1.4. Các biện pháp bảo vệ môi�trường khác 

4.1.4.1. Các biện pháp quản lý thi công 

a).�Đối�với�Nhà�thầu�lắp�đặt�thiết�bị: 

- Thực�hiện�nghiêm�túc�và�kiểm�tra,�giám�sát�việc�bảo�vệ�môi�trường�trong�giai�

đoạn�sửa chữa, xây dựng nhỏ, lắp�đặt thiết bị.  

- Cung�cấp�đầy�đủ�các�thiết�bị�bảo�hộ�lao�động,�dịch�vụ�y�tế�và�bảo�đảm�an�toàn�

lao�động,�an�toàn�giao�thông,�PCCN,�vệ�sinh�môi�trường. 

b).�Đối�với�việc�quản�lý�khu�vực�thi�công: 

- Áp�dụng�trình�tự�thi�công�trước�– sau�hợp�lý�giữa�các�hạng�mục�sửa�chữa,�xây�

dựng�nhỏ�và�lắp�đặt�thiết�bị,�bảo�đảm�thuận�lợi�cho�hoạt�động�thi�công�trong�nhà�xưởng. 

- Bố�trí�biển�báo�công�trường,�biển�báo�khu�vực�nguy�hiểm�(điện,�cần�cẩu). 

- Ban�hành�nội�quy�ra�vào�làm�việc�tại�khu�vực�thi�công;�nội�quy�an�toàn�về�điện;�

nội�quy�an�toàn�giao�thông;�nội�quy�phòng�chống�cháy�nổ;�nội�quy�an�toàn�vệ�sinh�môi�

trường. 

- Phổ�biến�nội�quy�lao�động�cho�công�nhân�được�ký�hợp�đồng�lao�động�và�thường�

xuyên�nhắc�nhở,�giám�sát�an�toàn�lao�động�tại�khu�vực�thi�công. 

4.1.4.2. Yêu cầu khống chế ô nhiễm sau khi kết thúc quá trình thi công 

- Dọn�sạch�đất,�đá,�cát,�vữa,�gạch,�sắt�thép,�gỗ�ván,…�còn�sót�lại�trên khu�vực�thi�

công. 

- Làm công tác vệ�sinh�môi�trường�sạch�sẽ�trong�nhà�xưởng,�trước�khi�nghiệm�thu�

và�bàn�giao�công�trình�dự�án. 

4.1.4.3. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà thầu lắp�đặt thiết bị 

- Dành�đủ�kinh�phí�cho�công�tác�giám�sát�và�bảo�vệ�môi�trường�trong�quá�trình�thi�
công sửa�chữa,�xây�dựng�nhỏ�và�lắp�đặt�thiết�bị�của�dự�án. 

- Quản�lý�tốt công nhân, chuyên gia, bảo�đảm�đủ�tủ�thuốc�y�tế�để�sơ�cứu. 

- Thực�hiện�nghiêm�túc�các�biện�pháp�khống�chế,�giảm�thiểu�tác�động�xấu�trong�
quá trình thi công sửa�chữa,�xây�dựng�nhỏ và làm móng, lắp�đặt thiết�bị.  

- Thực�hiện�nghiêm�túc�quy�định�về�an�toàn�vệ�sinh�và�an�toàn�lao�động�trên�khu�

vực�thi�công�theo�yêu�cầu�của�TCVN 5038-1991,�về�an�toàn�môi�trường�lao�động�theo�
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yêu�cầu�của�Bộ�Y�tế,�an�toàn�về�điện�theo�yêu�cầu�của�TCVN�4086-1995;�phòng�chống�

cháy�theo�yêu�cầu�của�TCVN�3254-1989. 

4.1.4.4. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 

a). Biện pháp về an�toàn�điện 

- Bọc�kín�các�điểm�tiếp�nối�điện�bằng�vật�liệu�cách�điện. 

- Kiểm�tra�công�suất�thiết�bị�phù�hợp�với�khả�năng�chịu�tải�của�nguồn. 

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

- Xây�dựng�và�ban�hành�nội�quy�an�toàn�về�điện. 

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

b). Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

- Điều�tiết�các�phương�tiện�vận�tải�ra�vào�dự�án�hợp�lý,�chở�đúng�trọng�tải. 

- Tuyên�truyền�vận�động�các�lái�xe�vận�tải�thực�hiện�tốt�luật�an�toàn giao thông.  

- Xe�vận�tải�được�kiểm�tra,�bảo�trì�các�thông�số�kỹ�thuật�theo�đúng�yêu�cầu�đăng�

kiểm. 

c). Biện pháp bảo�đảm�an�toàn�lao�động 

(i).�Biện�pháp�an�toàn�khi�làm�việc�với�thiết�bị�nâng�cẩu 

- Kiểm�tra�bằng�lái�của�công�nhân�làm�việc�với�các�thiết�bị�nâng�cẩu,�bằng�lái�phải�

do�cơ�quan�chức�năng�cấp. 

- Kiểm�tra�các�thông�số�kỹ�thuật�và�điều�kiện�an�toàn�của�thiết�bị�nâng�cẩu�trước�

khi�đưa�thiết�bị�vào�hoạt�động. 

- Lắp�đặt�biển�cấm�người�qua�lại�khu�làm�việc�của�thiết�bị�nâng�cẩu. 

- Cử�cán�bộ�cảnh�giới�và�chỉ�huy�thiết�bị�nâng�cẩu. 

(ii).�Trang�bị�bảo�hộ�lao�động 

- Bảo�đảm�cung�cấp�đầy�đủ�và�đúng�chủng�loại�các�trang�thiết�bị�bảo�hộ�an�toàn�
lao�động�cho�công�nhân. 

- Kiểm�tra,�nhắc�nhở�công�nhân�sử�dụng�trang�bị�bảo�hộ�lao�động�khi�đến�làm�việc.�
Kiên quyết�đình�chỉ�công�việc�của�công�nhân�thiếu�trang�bị�bảo�hộ�lao�động. 

- Cử�cán�bộ�theo�dõi�và�kiểm�tra�an�toàn�lao�động�tại�công�trường. 

(iii).�Tổ�chức�y�tế�tại�công�trường 

- Tổ�chức�cứu�chữa�các�ca�tai�nạn�lao�động�nhẹ�và�sơ�cứu�các�ca�tai�nạn�nghiêm�
trọng�trước�khi�chuyển�về�bệnh�viện.� 

- Cung�cấp�các�túi�thuốc�cấp�cứu,�cứu�thương�cho�các�nhóm�công�nhân�lao�động�
tại�công�trường.� 

- Xây�dựng�phương�án�cấp�cứu�khẩn�cấp�khi�xảy�ra�ốm�đau�nặng�hay�tai�nạn�nghiêm�
trọng�tại�công�trường. 
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4.2.� ĐỀ� XUẤT� CÁC� CÔNG� TRÌNH,� BIỆN� PHÁP� BẢO� VỆ� MÔI� TRƯỜNG�

TRONG�GIAI�ĐOẠN�DỰ�ÁN�ĐI�VÀO�VẬN�HÀNH 

4.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý�nước thải  

4.2.1.1. Các nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của�nước thải  

(i). Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt�động của dự án, thì các nguồn phát�sinh�nước thải�như�sau: 

- Nước thải sinh hoạt của CBCNV. 

- Nước�làm�mát�từ�máy�cắt�CNC,�máy�hàn�ống�cao�tần,�chỉ�bổ�sung�do�thất�thoát�

bay�hơi,�định�kỳ�1�tháng/lần�thu�gom�như�chất�thải�nguy�hại,�không�xả�thải�ra�môi�trường. 

- Nước rác rò rỉ. 

- Nước�mưa�chảy�tràn�trên�khu�vực�dự�án. 

(ii). Quy mô, tính chất 

Nước thải từ khu nhà vệ sinh phục vụ và�nhà�ăn�cho�cán�bộ công nhân viên trong 

toàn nhà máy có thành phần chính của�nước thải sinh hoạt này bao gồm cặn (TSS), chất 

dinh�dưỡng (N,P), các chất hữu�cơ�(BOD5, COD) và vi sinh... Loại�nước thải�này�được 

xử lý thông qua hệ thống bể phốt�được xây dựng ngầm�dưới�lòng�đất thiết kế theo tiêu 

chuẩn xây dựng Việt Nam. Với tổng số lao�động làm việc tại khu vực dự án là 60 cán 

bộ, công nhân viên làm việc tại dự án trong thời�điểm ổn�định.  

Căn�cứ vào TCXDVN 33:2006 Cấp�nước – Mạng�lưới�đường ống và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế,�nước cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân không bao gồm�nước thải 

nhà�ăn�(bình�quân�45�lít/người/ngày)�cho�60�lao�động, có thể ước�tính�lưu�lượng�nước 

cấp sinh hoạt của công nhân là 2,7 m3/ngày.đêm.� Theo� quy� định của Nghị đinh� số 

80/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì tổng�lượng�nước thải sinh hoạt phát sinh chiếm 100 

��lượng�nước cấp cho sinh hoạt, vậy�lưu�lượng�nước thải sinh hoạt là 2,7 m3/ngày.đêm.  

- Nước thải sản xuất: 

Hoạt�động của dự án�không�phát�sinh�nước thải sản xuất 

Như�trình�bày�ở chương�1�(mục 1.4.2), nhu cầu sử dụng�nước cho sản xuất của dự 

án là rất ít khoảng 0,5 m3/ngày.�Đây�là�lượng bổ sung hằng�ngày�nước làm mát cho máy 

cắt CNC, máy hàn cao tần, hệ thống xử lý bụi, khí thải. Thành phần chủ yếu là TSS, Fe. 

+�Đối với�nước làm mát của máy cắt CNC: Vào cuối tháng sản xuất,�lượng�nước 

làm mát sẽ chứa nhiều cặn, tạp chất, các hệ thống  này sẽ được vệ sinh xả đáy�1�tháng/lần 

với�lưu�lượng 2 m3/tháng, ra các bể chứa.�Nước thải xả đáy�và�mạt kim loại sẽ được thu 

gom và xử lý�như�CTNH.�Công�ty�chuyển giao mạt kim loại�và�nước xả đáy�đem�đi�xử 

lý 1 tháng/lần. 

+�Đối với�nước làm mát của máy hàn cao tần, dập bụi, khí thải của HTXL khí thải: 

vào cuối tháng sản xuất�nước làm mát chứa nhiều cặn bẩn sẽ được�bơm�về bồn lọc�để 
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xử lý. Cặn bẩn và cặn kim loại sẽ được giữ lại ở lớp vật liệu lọc,�nước sạch sẽ theo 

đường ống chảy về bồn chứa�để tiếp tục sử dụng và không xả thải ra ngoài. 

4.2.1.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm�do�nước thải 

Phương�án�xử lý�và�thoát�nước chung của Dự án được thể hiện�trong�hình�dưới 
đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 1.�Phương�án�xử lý�và�thoát�nước chung của Dự án 

(i).�Giảm�thiểu�ô�nhiễm�do�nước�thải sản�xuất: 

Theo trình bày tại�chương�1,�tổng�lượng�nước làm mát từ�công�đoạn�của�máy�cắt�
CNC�và�máy�hàn�ống�cao�tần phát�sinh�khoảng�17m3/tháng. Công�ty�sẽ�quản�lý�lượng�
nước�thải�này�như�đối�với�CTNH.� 

Dự án xây dựng 2 hệ thống bể nước gồm: 

+ Hệ thống bể gồm 3 bể chứa liên kết có tổng thể tích là 20 m3 bố trí bên trong nhà 
xưởng chứa�nước làm mát từ máy hàn ống cao tần, máy cắt và hấp thụ bụi, khí thải từ 
HTXL khí thải thực hiện lắng, lọc các mạt kim loại, tạp chất�sau�đó�đưa�ra�hệ thống bể 
bên�ngoài�để tái sử dụng. 

+ Hệ thống gồm 3 bể chứa liên kết có tổng thể tích là 22 m3 bố trí bên ngoài nhà 
xưởng chứa�nước là sau khi lắng, lọc của 3 bể bên�trong,�sau�đó�thực hiện tuần hoàn tái 
sử dụng cấp lại�nước cho quá trình làm mát máy cắt CNC, máy hàn ống cao tần và 
HTXL bụi, khí thải. 

Thời gian khoảng 1 tháng/1 lần: Chủ dự án sẽ ký hợp�đồng với nhà thầu có chức 
năng�thu�gom nước và mạt kim loại thải�đem�đi�xử lí như�chất thải nguy hại. 

(Bản�vẽ�thiết�kế�hệ�thống�bể�nước�được�đính�kèm�tại�phụ�lục�của�báo�cáo) 

(ii). Giảm�thiểu�ô�nhiễm�do�nước�thải�sinh�hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của 60 công nhân có lưu�lượng phát sinh là 2,7 m3/ngày.�Nước 

từ nhà vệ sinh�được xử lý cục bộ tại bể tự hoại, Chủ đầu�tư�thuê�dịch�vụ�thoát�nước�thải�

sinh�hoạt�của�Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt Nam và chịu trách nhiệm�đóng�phí�

xử lý�nước thải sinh hoạt cho Công ty TNHH Baw Heng Steel Việt Nam, rồi tiến hành 

đấu nối với hệ thống�thoát�nước thải của KCN Mỹ Xuân A2 (Chi tiết xem bản vẽ kèm 

Nước�mưa 
 

Hệ thống thoát 
nước nội bộ 

HT�thoát�nước�mưa�
chung KCN 

 

Hệ thống XLNT  
tập trung của KCN 

 

HT bể tự hoại 

 

Nước thải từ nhà vệ 
sinh 

  

Nước thải từ mát cắt 
CNC, máy hàn ống 

cao tần  
 

Thuê�đơn�vị có chức�năng�xử lý�như�
CTNH 
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theo trong Phần phụ lục).�Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại�được thu mẫu, giám sát 

trước�khi�đấu nối bằng 1 hố ga bổ sung.  
 

 

 

 

 

 

Hình 4. 2.�Sơ�đồ thu�gom,�thoát�nước thải sinh hoạt tại dự án 

Nước thải sinh họat từ nhà vệ sinh�được xử lý bằng bể tự hoại�3�ngăn�tại nhà máy 

như�được trình bày trong hình sau: 

 

Hình 4. 3. Sơ�đồ cấu tạo bể tự hoại�3�ngăn 

1- Ống dẫn�nước thải vào bể. 2- Ống�thông�hơi.�3- Nắp�thăm�(để hút cặn). 

4- Ngăn�định�lượng xả nước thải�đến công trình xử lý tiếp theo. 

Thuyết minh quy trình xử lý: 
Nước thải�được�đưa�vào�ngăn�thứ nhất của bể, có vai trò lắng, lên men kỵ khí. Ở 

những�ngăn�tiếp�theo,�nước thải chuyển�động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với 

các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy�bể trong�điều kiện�động. Các chất 

bẩn hữu�cơ�được các vi sinh vật hấp phụ và phân hủy. Bể tự hoại có thời�gian�lưu�bùn�

lâu, nhờ vậy hiệu suất xử lý chất ô nhiễm�tăng,�đồng thời�lượng bùn cần xử lý giảm. 

Lượng�bùn�dư�định kỳ Nhà máy hợp�đồng thuê xe hút chuyên dụng�hút�đi�xử lý. Trong 

mỗi bể tự hoại�đều có ống�thông�hơi�để giải�phóng�lượng khí sinh ra trong quá trình lên 

men kị khí�và�để thông các ống�đầu�vào,�đầu ra khi bị nghẹt. 
  

Hiệu quả xử lý�nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại�đạt 75 – 95 %. Tuy nhiên, nồng 

độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau khi qua xử lý bằng bể tự hoại vẫn còn 

cao�hơn�quy�chuẩn cho phép. Vì vậy,�nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ được 

thu�gom,�đấu nối và dẫn chuyển tới trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Xuân 

A2�để xử lý�đạt quy chuẩn�quy�định. 

Công suất xử lý�nước thải của trạm XLNT KCN Mỹ Xuân A2 công suất 15.000 
m3/ngày.đêm�và�bảng tổng hợp về nhu cầu xử lý�lưu�lượng�nước thải phát sinh hiện nay 
trên khu vực của KCN Mỹ Xuân�A2�như�trong�bảng�dưới�đây: 

 

Nước 
thải 
sinh 
hoạt  

Các 
cụm bể 
tự hoại 
3�ngăn 

Hệ thống thu gom, 
xử lý�nước thải của 
Công ty Baw Heng 

Steel VN 
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Bảng 4. 1. Tổng hợp về nhu cầu xử lý�lưu�lượng�nước thải phát sinh hiện nay trên 

khu vực của KCN Mỹ Xuân A2 

STT Tên�cơ�sở 
Loại�hình�sản�

xuất 
Tình�trạng 

Lượng�NT�phát�
sinh(m3/tháng) 

1 
Công ty TNHH Prime 
Asia�Việt�Nam 

Gia công da thành 
da�hoàn�thiện. 

Đang hoạt 
động 

39.832.,0 

2 
Công ty TNHH San Fang 
Việt�Nam 

Vải�giả�da. nt 1.845,5 

3 
Công ty CP Tong Hong 
Tannery Việt Nam 

Gia công da thành 
da�hoàn�thiện. 

nt 30.092,0 

4 
Công ty TNHH Anchor 
Việt�Nam 

Sản� xuất� ốc� vit,�
bulông. 

nt 4.379,0 

5 
Công ty TNHH Baw 
Heng�Steel�Việt�Nam 

Sản�xuất�thép�lá�cán�
nguội. 

nt 1.437,6 

6 
Công� ty� Cổ� Phần� Ting�
Ray 

Sản� xuất� ốc� vít,�
bulông 

nt 3.371,2 

7 
Công ty TNHH Bao Bì 
Sheng Shing VN 

Sản� xuất� bao� bì�
plastic�và�giấy 

nt 159,0 

8 
Công ty TNHH Te An 
Việt Nam 

Sx�mũ�bảo�hiểm�xe�
máy, xe�đạp 

nt 1.167,8 

9 
Công ty TNHH Kỳ Hân 
Việt Nam 

Sản� xuất� linh� kiện�
điện�tử 

nt 124,7 

10 
Công ty TNHH Greif Việt 
Nam 

Sản� xuất� thùng�
phuy 

nt 735,2 

11 
Công� ty� TNHH� Cơ� khí 
Chieng Shyong VN 

Sx� nồi� hơi,� máy�
móc tbi CN 

nt 470,0 

12 
Công ty TNHH Công 
nghiệp�KL Quần�Phong 

Sx�dao�kéo,�dụng�cụ�
kim�loại. 

nt 1.897,0 

13 
Công�ty� �TNHH�Thiết�bị�
y�tế�A���I�Việt�Nam� 

Sản�xuất�thiết�bị�y�tế nt 1.653,0 

14 
Công ty TNHH CN Bắc�
Giai VN  

Sản� xuất� sản� phẩm�
xử�lý�nước�thải 

nt 408,8 

15 
Công ty TNHH Sea & 
Land Formosa VN 

Sửa�máy móc nt 67,6 

16 
Công ty Cổ phần China 
Steel Sumikin VN 

Sản� xuât� thép� cán�
nguội 

nt 59.541,1 

17 
Công ty TNHH Living & 
Life  

Sx� đồ� gia� dụng�
nhựa,� kính, thủy�
tinh. 

nt 16.485,8 

18 
Công ty  TNHH  E-Top 
Việt Nam  

May�mặc nt 4.448,4 
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STT Tên�cơ�sở 
Loại�hình�sản�

xuất 
Tình�trạng 

Lượng�NT�phát�
sinh(m3/tháng) 

19 
Công� ty� TNHH� Thương 
mại Huy Thịnh 

Thu gom, VChuyen 
CTCN, CTNH 

nt 174,04 

20 
Công� ty� TNHH� Cơ� khí 
Formosa  

Sản� xuất� linh� kiện�
cơ�khí. 

nt 2.486,6 

21 
Công ty TNHH Cửu Tinh 
Việt Nam 

Sản�xuất�dây�đồng nt 101,0 

22 
Công ty TNHH 
HaoSheng Việt Nam 

Dệt�may nt 7.097,4 

23 
Công ty�TNHH�Dệt�may�
Formosa Việt Nam 

Dệt�may nt 3.522,1 

Tổng 181.949,74 

(Nguồn: Công ty TNHH Phát triển quốc  tế Formosa, 2021) 

Như�vậy, tổng cộng nhu cầu xử lý�nước thải�đã�đăng�ký�cho�đến thời�điểm hiện tại 

là 6.049,8 m3/ngày.đêm� và� nếu tính thêm nhu cầu xử lý� nước thải của Dự án 

(2,7m3/ngày.đêm),�thì� tổng nhu cầu là 6.052,5/15.000 m3/ngày.đêm,�nên�trạm XLNT 

của KCN Mỹ Xuân A2 hoàn toàn bảo�đảm�đầy�đủ năng�lực công suất xử lý�nước thải 

cho nhà máy. Mặt khác, các nguồn�nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án�được thu 

gom, xử lý�sơ�bộ đạt tiêu chuẩn�đầu vào trạm XLNT tập trung của KCN, nên chất�lượng 

nước thải�đầu vào không gây áp lực quá tải cho trạm XLNT tập trung của KCN. 

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

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải�do�các�phương�tiện vận chuyển ra vào dự án 

Sự ảnh�hưởng chỉ mang tính chất cục bộ, ảnh�hưởng nhiều nhất�đối với công nhân 
trực tiếp bốc xếp.�Do�đó,�chủ đầu�tư�trang�bị dụng cụ bảo hộ lao�động cho những công 
nhân�lao�động trực tiếp�như�khẩu trang, kính bảo hộ,�găng�tay,... 

Chủ đầu�tư�sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ các�phương�
tiện giao thông vận tải�ra�vào�nhà�xưởng�như�sau: 

- Sử dụng�vòi�phun�nước tạo ẩm cho mặt�đường vào những thời�điểm�khô�nóng�để 
hạn chế bụi phát tán từ mặt�đường. 

- Sử dụng nhiên liệu�đúng�thiết kế với�động�cơ 

- Định kỳ bảo�dưỡng và kiểm tra xe 

- Không chở quá tải trọng�quy�định 

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

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu�tác�động do bụi, khí thải phát sinh trong sản xuất 

Trong quá trình sản xuất, bụi kim loại chủ yếu phát sinh ở công�đoạn cắt (cắt ống) 
bằng máy cắt CNC, quá trình hàn cao tần và bù kẽm sau khi hàn. 
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Các�biện�pháp�xử�lý�và�giảm�thiểu�ô�nhiễm�do�bụi,�khí�thải�sản�xuất�được�đầu�tư�

theo các�dây�chuyền�công�nghệ�chế�tạo�cơ�khí.�Trong�đó,�các�thiết�bị�được�đầu�tư�đi�kèm�

với�các�máy�móc�của�dự�án.�Một�số�biện�pháp�giảm�thiểu�bụi,�khí�thải�như�sau: 

Bảng 4. 2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải của dự án 

Nguồn gốc 
Thành�phần�ô�

nhiễm 
Biện�pháp�giảm�thiểu 

Cắt�CNC Bụi,�nhiệt�dư 
Thông�gió�cưỡng bức, sử dụng 

nước làm mát 

Hàn�cao�tần,�bù�kẽm Bụi�kim�loại 
Thông�gió�cưỡng bức, thiết bị thu 

hồi, lọc bụi, hấp phụ than hoạt tính 
lắp�đặt�đi�kèm (*) 

Dập,�ép,�định�hình Bụi�kim�loại Thông�gió�cưỡng bức 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

Ghi chú:  

(*) Thông số kỹ thuật của thiết bị thu hồi bụi, hấp phụ khí thải qua than hoạt tính 

lắp�đặt thêm như�bảng sau:  

Bảng 4. 3. Thông số kỹ thuật của thiết bị thu hồi lọc bụi, hấp phụ than hoạt tính 

lắp�đặt kèm theo 

Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Chụp hút hàn cao tần 
Kích�thước�D�(đường kính) =1200*800 mm, H (cao) = 
600mm, vật liệu bằng thép 

Chụp hút quá trình bù kẽm 
Kích� thước� D� (đường kính) =800*600mm, H (cao) 
=600mm, vật liệu bằng thép 

Thùng chứa bụi kẽm 
Kích�thước�D�(đường kính) = 1000 mm, H (cao) = 1000 
m, vật liệu bằng thép 

Quạt hút 
Kích�thước�D�(đường kính) = 600 mm, H (cao) = 600m, 
vật liệu bằng thép.  
Công suất 5.5KW (2 cái) 

Thùng lọc bụi (túi lọc) 

Kích�thước�D�(đường kính) = 1620*1720*3800mm, vật 
liệu bằng thép. 
Công suất 7000m3/h 
Hiệu suất lọc bụi H=98% 

Thiết bị hấp phụ than hoạt 
tính 

Kích�thước�D�(đường kính) =1400*1000*1340mm，vật 

liệu bằng thép. 
Công suất  7000m3/h  

Quạt ly tâm 
Kích� thước�D� (đường kính) = 1200*1000mm, H (cao) 
=1200m, vật liệu bằng thép 

Ống dẫn sục qua bể nước Kích�thước�D�(đường kính) =300mm, vật liệu bằng thép 
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Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Bể nước 
Kích�thước�D�(đường kính) = 2400  mm, H (cao) = 3000 
m, vật liệu bằng thép và bê tông  

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

Quy trình thu hồi, xử lý bụi, khí thải trong quá trình hàn cao tần, bù kẽm�như�sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 4. Quy trình xử lý bụi, khí thải phát sinh của dự án 

Khí thải phát sinh từ quá trình hàn cao tần, bụi kẽm từ quá trình bù kẽm sau khi 
hàn sẽ được thu gom bằng các chụp hút gắn tại vị trí phát sinh, bụi và khí thải sẽ được 
thu gom qua hệ thống túi lọc với hiệu suất lọc bụi H=98%, phần khí sau khi lọc sẽ được 
hấp phụ qua lớp than hoạt tính. Dòng khí thải sau khi xử lý sẽ qua ống dẫn sục vào bể 
nước không xả thải�ra�bên�ngoài�môi�trường. 

Định kỳ nước trong bể được thu gom xử lý�như�chất thải nguy hại của dự án 

Than hoạt�tính�được thay khoảng�1�năm/lần tùy vào tình hình thực tế của�đơn�đặt 
hàng�(trường hợp máy chạy liên tục), khối�lượng thay khoảng�100�kg/năm. 

(Bản�vẽ�thiết�kế�của�các�thiết�bị�thu�hồi�xử�lý�bụi,�khí�thải được�đính�kèm�tại�phụ�
lục�của�báo�cáo) 

Ngoài ra, dự án sẽ áp dụng một số giải pháp khác báo gồm: 

- Cải�thiện�điều�kiện�vi�khí�hậu�trong�khu�vực�sản�xuất:�Lắp�đặt hệ thống thông gió 

trong�nhà�xưởng:�Gió�đi�vào�nhà�xưởng qua các cửa thông gió phía trên mái và qua các 

cửa sổ phía bên kia của�nhà�xưởng,�còn�không�khí�bên�trong�nhà�xưởng�được quạt hút 

hút ra từ phía�đối diện.�Thông�qua�quá�trình�trao�đổi�gió�cưỡng bức trên, bụi và khí thải 

trong�xưởng sản xuất�được�hút�đẩy�ra�bên�ngoài�và�phát�tán�nhanh�vào�môi�trường không 

khí xung quanh. 

- Giao trách nhiệm cho quản�lý�xưởng sản xuất theo dõi và lập kế hoạch bảo trì 

bảo�dưỡng thiết bị để giảm thiểu khả năng�sự cố về thiết bị. 

- Yêu cầu công nhân vận hành phải tuân thủ đúng�các�yêu�cầu kỹ thuật trong quá 

trình vận�hành�để hạn chế bụi khuếch tán vào không khí. 

Bụi kẽm, khí thải trong 
quá trình hàn cao tần 

Quạt hút 

Hệ thống lọc bụi 
túi lọc 

Ống dẫn sục qua bể nước 
(Không thải�ra�môi�trường  

bên ngoài)  

Chụp hút 

Hấp phụ than hoạt 
tính 

Ống dẫn 
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- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh�nhà�xưởng sau mỗi ca làm việc�để thu gom bụi 

kim loại�rơi�vãi�trên�sàn�nhà�xưởng, hạn chế bụi phát tán ra khu vực xung quanh. 

- Trang bị khẩu�trang,�găng�tay,�mắt kính, quần áo bảo hộ cho công nhân làm việc 

tại các khu vực sản xuất�có�nguy�cơ�gây�ô�nhiễm do bụi 

4.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu nhiệt�dư,�mùi�hôi,�khí�thải từ dây chuyền sản xuất 

Để làm giảm ảnh�hưởng của nhiệt�độ tới sức khỏe của công nhân. Nhà máy khắc 

phục bằng cách thực hiện các biện pháp tổng hợp sau: 

- Nhà�xưởng�được xây cao ráo và diện tích cửa sổ nhiều�để tận dụng việc thông 

thoáng tự nhiên; 

- Trang bị thêm các quạt công nghiệp và các quạt�thông�gió�trên�tường�nhà�xưởng 

nhằm�tăng�cường khả năng�thông�thoáng�làm�giảm nhiệt�độ và�độ ẩm�trong�phân�xưởng 

sản xuất; 

- Tổ chức nghỉ ngơi,�cung�cấp�nước mát cho công nhân làm việc tại khu vực có 

nhiệt�độ cao. 

4.2.3. Về công trình, biện�pháp�lưu�giữ xử lý chất thải rắn  

4.2.3.1. Nguồn�phát�sinh,�quy�mô,�tác�động 

(i).�Chất�thải�rắn�sinh�hoạt 

Rác�thải�sinh�hoạt�của�cán�bộ,�công�nhân�viên�(chủ�yếu�chứa�rác�thực�phẩm�dễ�phân 

hủy,�rác�trơ�vô�cơ�và�có�chứa�thành�phần�CTNH). 

Theo�Tổ�chức�Y�tế�Thế�giới�(WHO),�hệ�số�ô�nhiễm�các�chất�thải�rắn�sinh�hoạt�là�

250�kg/người/năm.�Như�vậy,�lượng�rác�thải��sinh�hoạt�của�cán�bộ�công�nhân�viên�làm�

việc�tại�Nhà�máy�ước tính: 60x250/312 = 48kg/ngày. 

(ii).�Chất�thải�rắn�công�nghiệp�không�nguy�hại�(phế�liệu) 

Chất�thải�công�nghiệp�không�nguy�hại�phát�sinh�tại�dự�án�chủ�yếu�từ�công�đoạn�gia�

công�cơ�khí,�đóng�gói,�văn�phòng,…�Các�phụ�phẩm�phát�sinh�bao�gồm:�Thép�phế�liệu,�

bao�bì,�giấy�vụn,�nhựa�(dây�đai),… 

Theo�dự�án�đầu�tư�tương�tự�trong�nước�có�thể�ước�tính�tổng�hợp�khối�lượng�chất�

thải�rắn�công�nghiệp�không�nguy�hại�sinh�ra�từ�giai�đoạn�hoạt�động�của�dự�án�như�sau: 

Bảng 4. 4. Thành phần và khối�lượng chất thải công nghiệp không nguy hại 

STT Loại�chất�thải�rắn Đơn�vị Khối�lượng 
Mã 

CTRCN 

Phân loại 

(*) 

1 
Thép�phế� liệu� (khoảng�2��

nguyên�liệu�đầu�vào). 
kg/năm 2.142 11 04 03 TT-R 
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STT Loại�chất�thải�rắn Đơn�vị Khối�lượng 
Mã 

CTRCN 

Phân loại 

(*) 

2 Carton,�giấy�phế�liệu,�… kg/năm 400 18 01 11 TT-R 

Tổng�cộng: - 2.542   

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

Ghi chú: (*) TT-R:�Nhóm�chất�thải�được�thu�hồi,�phân� loại,� lựa�chọn�để�tái�sử�

dụng�sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt�động sản xuất theo 

quy�định tại khoản�1�Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

(iii). Chất�thải�nguy�hại 

Danh�mục�chất�thải�nguy�hại�phát�sinh�từ�quá�trình�hoạt�động�của�dự�án�được�trình�

bày�ở�bảng�sau: 

Bảng 4. 5. Thành phần và khối�lượng CTNH�phát�sinh�trong�giai�đoạn hoạt�động 

dự án 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

 

 

Stt Tên�chất�thải 
Trạng�thái�

tồn�tại 

Khối�lượng�

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

(*) 

01 
Kim loại vụn, bụi kim loại 

dính dầu 
Rắn 618 11 04 01 KS 

02 Dầu�bôi�trơn�coolant�5��thải Lỏng 1.200 07 03 05 NH 

03 
Dầu nhớt� bôi� trơn� động� cơ�

thải 
Lỏng 900 17 02 04 NH 

04 Bóng đèn�huỳnh quang thải Rắn 8 16 01 06 NH 

05 Pin ắc quy chì thải Rắn 5 19 06 01 NH 

06 
Giẻ lau,� găng� tay� dính� dầu 

nhớt thải 
Rắn 150 18 02 01 KS 

07 
Bánh�vãi,�bánh�cước thải dính 

dầu�bôi�trơn 
Rắn 300 03 03 07 NH 

08 Cát, sỏi lọc từ bồn lọc cặn Rắn 30 12 06 09 KS 

09 
Nước thải có thành phần nguy 

hại 
Lỏng 204.000 19 10 01 NH 

10 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 100 12 01 04 NH 

Tổng cộng 207.311   
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Ghi chú: (*)  

- KS: Cần áp dụng�ngưỡng�CTNH�(hay�ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy 

định tại QCKTMT về ngưỡng�CTNH�để phân�định là CTNH hoặc CTRCNTT. 

NH: Chất thải nguy hại. 

Đối�với�khu�vực�dự�án, toàn�bộ�rác�thải�sinh�hoạt,�chất�thải�rắn�không�nguy�hại,�

CTNH�đều�được�thu�gom�và�chuyển�giao�cho�các�đơn�vị có�chức�năng�theo�quy�định.�

Nhà�máy�tổ�chức�hệ�thống�thu�gom,�phân�loại,� lưu�chứa�chất�thải�rắn�và�chuyển�giao�

cho�đơn�vị�có�chức�năng�theo�quy�định.�Riêng�đối�với�CTNH,�nhà�máy�xây�dựng�khu�

lưu�chứa�tạm�thời�CTNH�để�đảm�bảo�lưu�chứa�an�toàn�lượng�CTNH�phát�sinh,�trước�

khi�được�thu�gom,�vận�chuyển�xử�lý�theo�quy�định�của�nhà�nước. 

4.2.3.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

Dự án bố trí�các�công�trình�lưu�giữ, xử lý chất thải rắn�như�sau: 

+�Kho�lưu�chứa CTNH của nhà máy rộng 15 m2. 

+�Kho�lưu�chứa rác thải sinh hoạt của nhà máy rộng 10 m2 

+�Kho�lưu�chứa chất thải công nghiệp không nguy hại, phế liệu rộng 342 m2 

+ Nền�kho�lưu�giữ rác�được� láng�xi�măng,�tường xây gạch cao khoảng 1m bao 

quanh,�và�tôn�quây�phía�trên,�các�khu�lưu�giữ được�ngăn�cách�riêng biệt với nhau và có 

cửa�ra�vào.�Ngăn�lưu�trữ rác nguy hại nền có hố để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng 

bị đổ. 

+ Số lượng�thùng�rác�đầu�tư:� 

· Số thùng chứa rác thải sinh hoạt: 2 thùng 

· Số thùng chứa rác thải�thông�thường: 5 thùng (còn lại sử dụng bao tải hoặc loại 

khác phù hợp�để lưu�giữ) 

· Số thùng chứa CTNH: 3 thùng  

(Lưu�ý:�Số lượng thùng chứa có thể thay�đổi�tùy�theo�điều kiện thực tế khi công ty 

hoạt�động chính thức) 

Quy trình vận�hành�các�công�trình�lưu�chứa rác thải�như�sau: 

(i). Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các nguồn (văn�phòng,�nhà�xưởng, nhà vệ sinh) 

sẽ được phân thành 3 loại sau: 

- Rác�vô�cơ:�Gồm các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, 

vải,�đồ điện, vật liệu xây dựng...vv 

- Rác hữu�cơ: Gồm cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư�hỏng,�đồ ăn�thừa, rác thực 
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phẩm từ nhà bếp…vv. 

- Chất thải nguy hại: Phân loại�theo�Quy�định của Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường 

quy�định về quản lý chất thải nguy hại. 

Quy�định thùng màu xanh chứa rác hữu�cơ,� thùng�màu xám chứa� rác�vô�cơ�và�

thùng màu cam chứa CTNH. Ngoài ra, trên mỗi thùng cần có nhãn mác và các hình ảnh 

minh họa,�hướng dẫn thải�đổ rác. 

Chất thải rắn sinh hoạt phân loại của dự án�được tập trung vào các thùng nhựa có 

nắp�đậy�được bố trí ở các khu vực nhà�ăn,�văn�phòng,�nhà�xưởng và nhà vệ sinh. Cuối 

ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom và tập trung vào các thùng rác chính ở khu�lưu�chứa 

rác sinh hoạt�và�được Công ty có chức�năng�đến thu gom và vận chuyển�đem�đi�xử lý 

theo hợp�đồng sẽ ký kết.  

(ii). Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

- Chất thải rắn thải công nghiệp thông�thường, phế liệu sẽ được�lưu�chứa trong 
kho chứa 342 m2 và có hệ thống�thùng�thu�gom�đặt tại�các�xưởng sản xuất, hàng ca có 
cán bộ vệ sinh tới thu gom, phân loại về gom�kho�lưu�giữ sau đó�định kỳ (hoặc�đầy kho) 
chủ dự án sẽ ký hợp�đồng với�đơn�vị đem�đi xử lý�theo�đúng�quy�định.  

- Các chất thải có thể tái sử dụng�như�bavia�kim�loại sản phẩm hỏng�được bán 
cho�các�đơn�vị tái chế. 

(iii). Chất thải rắn nguy hại 

Việc phân loại,�thu�gom,�lưu�trữ và quản�lý�CTNH�được thực hiện�theo�đúng�Thông�

tư�quy�định của Bộ Tài�nguyên�và�Môi�trường. Biện pháp cụ thể bao gồm : 

- Hợp�đồng với�đơn�vị được cấp Giấy phép QLCTNH vận chuyển�CTNH�đi�xử 

lý�định kỳ theo�quy�định trong hợp�đồng.  

- Thực hiện thu gom, tách riêng CTNH với các loại chất thải�thông�thường khác. 

- CTNH�phát�sinh�được tập trung về khu vực�lưu�giữ tạm thời.�Để đảm bảo an 

toàn�trong�quá�trình�lưu�giữ,�CTNH�được phân tách thành nhiều nhóm, chứa vào các 

thùng chứa riêng. Khu vực�lưu�giữ tạm thời CTNH dự án dự kiến xây dựng với diện tích 

15 m2, vật liệu�BTCT,�có�mái�che,�tường bao 

Dấu hiệu cảnh báo CTNH:  
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Bảng 4. 6. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại 

d).�Biện�pháp�giảm�thiểu�tác�động�đến�kinh�tế�- xã�hội 

- Cố�gắng�sử�dụng�càng�nhiều�càng�tốt�nguồn�lao�động�tại�chỗ:�các�lao�động�tại�
địa�phương�có�đầy�đủ�năng�lực�theo�yêu�cầu�của�các�nhà�sản�xuất�và�có�mong�muốn�
được�tuyển�dụng�sẽ�được�các�nhà�sản�xuất�tuyển�dụng�tối�đa. 

- Kết�hợp�với�chính�quyền�địa�phương�và�các�cơ�quan�chức�năng�có�liên�quan�tổ�
chức�các�chương�trình: 

Stt Đối�tượng cảnh báo Dấu hiệu cảnh báo Ý�nghĩa 

1 
Khu vực�lưu�giữ tạm thời 

CTNH 
 

CHẤT THẢI NGUY HẠI! 

Cảnh báo chung 

về sự nguy hiểm 

của CTNH 

2 

Thùng chứa bao bì dầu nhớt, 

giẻ lau chùi vệ sinh máy móc 

thiết bị thải, chuột hút háo chất  

CHẤT RẮN DỄ CHÁY! 

Cảnh báo chất 

thải là chất rắn 

dễ cháy 

3 Thùng chứa dầu nhớt thải 

 

CHẤT LỎNG DỄ CHÁY ! 

Cảnh báo chất 

thải là chất lỏng 

dễ cháy 

4 
Thùng chứa bao bì chứa hóa 

chất,�nước thải. 
 

ĂN�MÒN� 

Cảnh báo về 

chất thải có chứa 

các chất�ăn�mòn 

5 
Thùng chứa�bóng�đèn�huỳnh 

quang thải 
 

RẤT�ĐỘC! 

Cảnh báo về 

chất thải có chứa 

các chất�gây�độc 

cấp tính 
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+  Giáo�dục,�tuyên�truyền�ý�thức�công�dân�đối�với�công�nhân. 

+ Tuyên�truyền�với�lao�động�nhập�cư�về�phong�tục/tập�quán�của�người�dân�địa�
phương�để�tránh�những�trường�hợp�hiểu�lầm�đáng�tiếc�giữa�người�lao�động�nhập�cư�và�
người�dân�địa�phương. 

+ Kết�hợp�chặt�chẽ�với�các�cơ�quan�quản�lý�địa�phương�có�liên�quan�thực�hiện�
công�tác�quản�lý�công�nhân�nhập�cư�lưu�trú,�cũng�như�quản�lý�các�chuyên�gia,�kỹ�thuật�
viên�tại�địa�bàn. 

4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn,�độ rung,�đảm bảo quy chuẩn 

chuẩn kỹ thuật về môi�trường 

- Áp�dụng�các�biện�pháp�phòng�chống,�giảm� thiểu�tiếng�ồn�trong�quá� trình�sản�

xuất: 

+�Áp�dụng�các�biện�pháp�chống�ồn rung�cần�thiết�cho�nền�đặt�máy�trong�quá�trình�

xây�dựng�và�lắp�đặt�(đúc�móng�máy�đủ�khối�lượng�với�việc�sử�dụng�bê�tông�mác�cao,�

bảo�đảm�kết�cấu�truyền�giải�rung,�lót�đệm�tránh�rung�theo�mặt�nền,�bảo�đảm�tường�cách�

âm),�sử�dụng�bơm�chìm�để�giảm�tiếng�ồn. 

+�Thường�xuyên�kiểm�tra�định�kì,�đảm�bảo�máy�phát�điện�dự�phòng,�máy�bơm�

luôn�trong�tình�trạng�hoạt�động�tốt,� tra�dầu�nhớt�đầy�đủ�theo�hướng�dẫn�sử�dụng�của�

thiết�bị,�máy�móc.�Tuân�thủ�chu�kỳ�bảo�dưỡng�theo�hướng�dẫn�sử�dụng�(thông�thường 

chu kỳ bảo�dưỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/1 lần và thiết bị cũ�là�3�tháng/1�lần). 

+ Bọc lót các bề mặt máy móc, thiết bị chịu�rung�dao�động bằng các vật liệu hút, 

hoặc làm giảm�rung�động có ma sát lớn�như:�sợi tẩm bitum, cao su, chất dẻo,... 

+ Tự động hóa quá trình công nghệ và áp dụng hệ thống�điều khiển từ xa. 

+�Để cách âm cho máy nén và các thiết bị công nghiệp khác cần làm vỏ bọc�động 

cơ;�vỏ bọc làm bằng kim loại, gỗ, chất dẻo, kính và các vật liệu khác. 

+�Để giảm�dao�động truyền từ máy vào vỏ bọc, không tạo liên kết cứng giữa chúng 

mà�nên�đặt vỏ bọc�trên�đệm cách ly chấn�động làm bằng vật liệu�đàn�hồi. 

+�Để chống tiếng ồn�khí�động, có thể sử dụng�tường chắn âm, các buồng tiêu âm, 

ống tiêu âm và tấm tiêu âm. 

+�Dùng�các�phương�tiện bảo vệ cá�nhân�như:�sử dụng các loại dụng cụ như:�cái�bịt 

tai làm bằng chất dẻo, cái che tai và bao ốp�tai;�các�bao�tay�có�đệm�đàn�hồi,�giày�có�đế 

chống rung. 

Tiếng ồn�và�rung�động phát sinh từ dự án chủ yếu ảnh�hưởng�đến công nhân trong 
nội bộ sản xuất. Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp quản lý nhằm hạn chế đến mức 
thấp nhất các ảnh�hưởng có thể của tiếng ồn�và�rung�động tới�môi�trường và sức khỏe 
của công nhân trực tiếp sản xuất, cụ thể như�sau: 
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- Trang bị các dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện�đại nhằm giảm thiểu tối�đa�khả 
năng�phát sinh tiếng ồn. 

- Các thiết bị tạo�độ rung cao sẽ được lắp�đặt trên nền rộng và có móng sâu, có 
biện pháp giảm chấn. 

- Phân phối luồng�xe�vào�ra�nhà�máy�theo�hướng giảm phát sinh tiếng ồn�đồng 
thời. 

- Thường xuyên bảo�dưỡng, kiểm tra tình trạng hoạt�động của các thiết bị gây ồn. 

- Tuân thủ các�quy�định kỹ thuật khi vận hành thiết bị. 

- Trồng�cây�xanh�xung�quanh�nhà�máy�để ngăn�cản và giảm tiếng ốn. 

- Kiểm tra, bảo�dưỡng�định kỳ máy móc, thiết bị,�thường xuyên kiểm tra và bôi 
trơn�các�chi�tiết chuyển�động của máy móc. 

- Chủ đầu�tư�sử dụng các biện pháp bao bọc�khép�kín�và�cách�âm�để giảm�độ ồn từ 
máy móc trong quá trình nghiền. Ngoài ra, chủ đầu�tư�sẽ trang bị các thiết bị lao�động 
để che chắn�tai�cho�người�lao�động ở hoạt�động tiếp liệu và cắt (nếu cần thiết). 

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

thử nghiệm và khi dự án�đi�vào�vận hành 

a). Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó tai nạn�lao�động trong sản xuất 

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể như: 

- Yêu�cầu�đối�với�cán�bộ,�công�nhân�viên�vận�hành�xưởng:�Độ�tuổi�lao�động�phù�
hợp�với�quy�định�của�nhà�nước;�Có�chứng�nhận�sức�khỏe�của�cơ�quan�y�tế;�Được�đào�
tạo�nghề�nghiệp�và�huấn�luyện�bảo�hộ�lao�động;�Lập�hồ�sơ�lao�động�cho�công�ty. 

- Yêu�cầu�về�trang�bị�bảo�hộ�lao�động:��Trang�bị�bảo�hộ�lao�động�cho�công�nhân�
như:�bao�tay,�mũ�bảo�vệ,�kính,�giày,�quần�áo�và�đảm�bảo�đủ�các�điều�kiện�an�toàn�tối�đa�
cho�công�nhân�khi�vận�hành�máy�móc,�thiết�bị,�đảm�bảo�đủ�ánh�sáng�và�thông�thoáng. 

- Yêu�cầu�đối�với�việc�lắp�đặt�và�vận�hành�nhà�xưởng:�Đặt�nhà�xưởng�sản�xuất�
trên�mặt�nền,�sàn�cao�ráo,�ổn�định;�Vị�trí�thao�tác�phải�giữ�thăng�bằng,�chắc;�Lắp�đặt�hệ�
thống�liên�lạc�giữa�người�làm�việc�trong�và�ngoài�phòng�điều�khiển�(còi,�ánh�sáng�đèn)�
sao�cho�thông�suốt,�tin�cậy�để�đảm�bảo�khi�tiến�hành�công�việc�sửa�chữa,�chống�kẹt,�xử�
lý�sự�cố,�tra�dầu�mỡ.�Ngoài�ra,�trong�khi�sửa�chữa�hay�xử�lý�sự�cố,�người�thực�hiện�công�
việc�đó�phải�chủ�động�kê,�chèn�máy,�tháo�dây�đai�truyền�động,…�để�loại�trừ�một�cách�
chắc�chắn�sự�khởi�động�trở�lại�ngẫu�nhiên�của�dây�chuyền�máy.�Làm�việc�trong�các�thiết�
bị�kín�phải�có�người�theo�dõi�và�có�biện�pháp�cấp�cứu�dự�phòng.�Chỉ�được�sửa�chữa�máy�
khi�đã�xả�hết�vật� liệu�còn�dư� trên�dây�chuyền�công�nghệ;�Kết�thúc�ca� làm�việc�phải�
ngừng�máy�hoàn�toàn�mới�được�làm�vệ�sinh�thiết�bị. 

- Yêu�cầu�chung:�Ban�hành�nội�quy,�quy�chế�hoạt�động�của�nhà�xưởng�và�yêu�cầu�
toàn�thể�cán�bộ�công�nhân�viên�nghiêm�túc�thực�hiện;�Không�ngừng�nâng�cao�tay�nghề�
cho�người�lao�động�và�kỹ�thuật�an�toàn�lao�động;�Thực�hiện�công�tác�vệ�sinh�nhà�xưởng�
đúng�quy�định,�đảm�bảo� tốt�môi�trường�sản�xuất;�Quản�lý�chỉ�đạo�nghiêm� túc,�có�tổ�
chức,�kỹ�thuật�tránh�xảy�ra�sự�cố; 

- Phòng�chống�rủi�ro�và�sự�cố�khi�bốc�xếp�và�vận�chuyển�các�cấu�kiện�có�kích�
thước�lớn:�Bốc,�xếp�các�cấu�kiện�lên�phương�tiện�vận�chuyển�phải�theo�đúng�sơ�đồ�giằng�
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néo�móc�cẩu�đã�chỉ�dẫn�trong�thiết�kế�tổ�chức�thi�công.�Việc�xếp�đặt�phải�đảm�bảo�đúng�
trình�tự�và�vị�trí�quy�định�trong�thiết�kế�cũng�như�hướng�dẫn�của�đơn�vị�sản�xuất. 

- Các�cấu�kiện�được�kê,�tựa�trên�các�tấm�đệm,�chèn,�lót�chuyên�dùng�bằng�gỗ�và�
phải�đặt�đúng�vị�trí�được�quy�định�theo�quy�trình�kê�xếp�sản�phẩm�của�nhà�sản�xuất.�Khi�
kê�xếp�các�cấu�kiện�chồng�lên�nhau,�nếu�gối�kê�không�đặt�được�cùng�một�điểm�theo�
phương�thẳng�đứng�(có�thể�do�vướng�móc�cẩu,�thép�chờ,�vai�đỡ..v.v..), thì�phải�đặt�gối�
kê�về�phía�tâm�cấu�kiện,�tránh�đặt�ra�phía�ngoài�dễ�gây�nứt�cấu�kiện. 

- Trang�bị�tủ�thuốc�phòng�tránh�độc,�cấp�cứu�sơ�bộ�và�các�dụng�cụ�phòng�chống�
độc�do�hóa�chất�gây�ra. 

- Chủ�đầu�tư�có�kế�hoạch�bố�trí�ít�nhất�01�người�làm�công�tác�an�toàn, vệ�sinh�lao�
động�theo�chế�độ�bán�chuyên�trách. 

- Có�kế�hoạch�ký�hợp�đồng�với�cơ�sở�khám�bệnh,�chữa�bệnh�đủ�năng�lực.�Và�tở�
chức�lực�lượng�sơ�cứu,�cấp�cứu�tại�chỗ�đúng�theo�quy�định�tại�Thông�tư�19/2016/TT-
BYT�hướng�dẫn�quản�lý�vê�sinh�lao�động,�sức�khỏe�người�lao�động. 

- Công�ty�cam�kết�lập�hồ�sơ�quản�lý�lao�động,�tổ�chức�khám�sức�khỏe�định�kỳ�và�
bệnh�nghề�nghiệp�cho�công�nhân�làm�việc�tại�nhà�máy�01�năm/lần.�Lập�kế�hoạch�luân�
chuyển�công�nhân�trực�tiếp�sản�xuất,�giảm�thời�gian�tiếp�xúc�với�tiếng�ồn�nhằm�tránh 
bệnh�nghề�nghiệp 

b). Các biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ trong sản xuất 

Để phòng ngừa sự cố cháy nổ, chủ đầu�tư�sẽ thực hiện�Thông�tư�số 66/2014/TT-

BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công�An�quy�định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP ngày�31/7/2014�quy�định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa�đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy. 

Tất cả các hạng mục trong nhà máy sẽ được trang bị hệ thống phòng cháy và hệ 

thống chữa cháy bao gồm: 

- Hệ�thống�cứu�hoả�được�lắp�đặt�giữa�khoảng�cách�của�các�công�trình�xây�dựng�

lớn�hơn�10�m�đủ�điều�kiện�cho�người�và�phương�tiện�di�chuyển�khi�có�cháy,�giữ�khoảng�

rộng�cần�thiết�ngăn�cách�đám�cháy�lan�rộng.�Các�họng�lấy�nước�cứu�hoả�bố�trí�đều�khắp�

phạm�vi�của�nhà�máy,�kết�hợp�các�dụng�cụ�chữa�cháy�như�bình�CO2,�bình�bọt,...�trong�

từng�bộ�phận�sản�xuất�và�đặt�ở�những�địa�điểm�thao�tác�thuận�tiện.�Hệ�thống�phun�nước�

chữa�cháy�tự�động�theo�giới�hạn�nhiệt�độ�70oC�bố�trí�đều�trên�mái�kết�hợp�hệ�thống�bơm�

điều khiển�bằng�áp�lực�trong�đường�ống�hoặc�từ�bể�dự�trữ�nước�trên�cao; 

- Các�nhiên�liệu�dễ�cháy�được�lưu�trữ�trong�các�kho�cách�ly�riêng�biệt,�tránh�xa�

các�nguồn�có�khả�năng�phát�lửa�và�tia�lửa�điện,�các�bồn�chứa�nhiên�liệu�được�lắp�đặt�các�

van an toàn, các thiết�bị�theo�dõi�nhiệt�độ,�các�thiết�bị�báo�cháy,�chữa�cháy�tự�động; 

- Trong�các�kho�nguyên�liệu,�khu�sản�xuất�và�khu�lưu�trữ�thành�phẩm�được�lắp�

đặt�hệ�thống�báo�cháy,�hệ�thống�thông�tin,�báo�động.�Các�phương�tiện�phòng�cháy�chữa�

cháy�(PCCC)�được�kiểm�tra�thường�xuyên�và�ở�trong�tình�trạng�sẵn�sàng�hoạt�động; 
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- Chủ�đầu�tư�ban�hành�nội�quy�về�việc�cấm�công�nhân�không�được�hút�thuốc,�

không�mang�bật�lửa,�diêm�quẹt,�các�dụng�cụ�phát�ra�lửa�do�ma�sát,�tia�lửa�điện,�…trong�

khu�vực�có�thể�gây�cháy. 

- Thành�lập�Đội�phòng�chống�cháy�nổ�đảm�nhiệm�công�tác�PCCC; 

- Công�nhân�làm�việc�trực�tiếp�trong�các�nhà�xưởng�sản�xuất,�kho�chứa�nhiên�liệu�

được�tập�huấn,�hướng�dẫn�các�phương�pháp�phòng�chống�cháy�nổ. 

v Để phòng cháy và chữa cháy, Chủ dự án sẽ tự chủ động xây dựng�phương�án,�

luyện tập�thường�xuyên�đề phòng sự cố tại�nhà�máy,�phương�án�này�gồm: 

- Huấn�luyện�đội�ngũ�công�nhân�PCCC. 

- Trang�bị�đầy�đủ�và�đúng�tiêu�chuẩn�các�thiết�bị,�phương�tiện�chữa�cháy�tại�các�

khu�chức�năng,�định�kỳ�kiểm�tra�khả�năng�hoạt�động�của�các�thiết�bị�PCCC�đảm�bảo�

vận�hành�hiệu�quả. 

- Dự�trữ�sẵn�sàng�nguồn�nước�chữa�cháy. 

- Tất�cả�các�nhà�kho,�xưởng�đều�có�tiêu�lệnh,�nội�quy�PCCC. 

- Ngoài� ra,�các�biện�pháp�tăng�cường�khác,�mà�nhà�máy�sẽ� áp�dụng�để�phòng�

chống�cháy�nổ�như�sau: 

+ Bố�trí�hợp�lý�lực�lượng�PCCC�khi�có�cháy. 

+ Người�đang�làm�nhiệm�vụ�(trong�ca�trực)�bảo�đảm�vị�trí,�giữ�gìn�trật�tự�lưu�thông�

trong�khu�vực�và�báo�cáo�tình�hình�khi�có�lực�lượng�chữa�cháy�chuyên�nghiệp�đến�chi�

viện. 

+ Lực�lượng�bảo�vệ�còn�lại�triển�khai�đội�hình�chữa�cháy�theo�chỉ�đạo�của�người�

chỉ�huy. 

+ Phối�hợp�chặt�chẽ�khi�chữa�cháy�với�lực�lượng�chuyên�nghiệp. 

+ Các�máy�móc,�thiết�bị�dùng�trong�hoạt�động�và�trong�công�tác�phòng�cháy�chữa�

cháy�phải�có�lý�lịch�kèm�theo�và�phải�được�đo�đạc,�theo�dõi�thường�xuyên�các�thông�số�

kỹ�thuật. 

+ Đối�với�các�thiết bị�điện:�sẽ�được�tính�toán�theo�tiêu�chuẩn�quy�phạm�riêng,�dây�

dẫn�có�tiết�diện�hợp�lý�với�cường�độ�dòng,�phải�có�thiết�bị�bảo�vệ�quá�tải.�Những�khu�

vực�nhiệt�độ�cao,�dây�diện�phải�đi�ngầm�hoặc�được�bảo�vệ�kỹ. 

c). Các biện pháp phòng chống sự cố máy biến áp 

Bố trí trạm biến áp phân phối�22kV�trong�phòng�có�tường bao quanh, bảo�đảm 

phòng ngừa tác hại�do�điện từ trường�đến sức khoẻ công nhân.  
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Tại�nơi�đặt máy biến áp có dầu phải có những trang bị phòng, chữa cháy theo�đúng�

quy�trình�“Phòng,�chữa cháy cho các thiết bị điện”.  

Phòng�đặt máy biến áp phải có thông gió tự nhiên�đảm bảo máy biến áp vận hành 

với phụ tải�định mức ở bất kỳ thời�gian�nào�trong�năm. Nếu máy biến áp có hệ thống 

làm�mát�cưỡng bức, thì hệ thống này phải được cấp�điện từ hai nguồn và phải có bộ 

phận báo tín hiệu sự cố hoặc�đóng nguồn dự phòng tự động.  

Dầu biến thế sử dụng trong máy biến áp 22kV phải�đáp�ứng tiêu chuẩn quốc tế 

IEC 60296, là dầu khoáng có chứa chất phụ gia chống oxy hoá, với�độ nhớt�động học ở 

40oC < 9,2mm2, nhiệt�độ bắt cháy >148oC,�điện�áp�đánh�thủng�≥�35KV�và�không�chứa 

các chất Policlorobiphenil (PCB) nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng�đồng (phòng chống ung 

thư)�và�chất�lượng�môi�trường xung quanh.  

Bảo�đảm�điều kiện dễ dàng, thuận tiện, an toàn cho việc theo dõi mức dầu trong 

máy, trong các sứ có dầu, kiểm�tra�rơ�le�ga,�lấy mẫu dầu... Các bộ phận bố trí trên cao 

(từ 3m trở lên) của máy biến� áp� đang� làm� việc khi quan sát phải có� thang� đặt cố 

định. Những dây dẫn trong mạch bảo vệ,�đo�lường, tín hiệu, tự động bố trí trên máy biến 

áp có dầu phải là loại�dây�có�cách�điện chịu�được dầu biến áp.  

Trang bị chiếu sáng và các công tắc�đèn�trong�buồng�đặt máy biến áp phải bố trí 

phù hợp�để đủ ánh sáng cần thiết và bảo�đảm�an�toàn�cho�người công tác.  

Nền trạm biến�áp�được�trát�xi�măng�hoặc bê tông hoá và phải có rãnh hoặc ống 

thoát dầu, hố xả dầu sự cố. 

Hướng dẫn�công�nhân�phương�pháp�an�toàn�lao�động và cách thức phòng chống nguy 
cơ�tác�động�do�điện từ trường của trạm biến áp. 

4.3. TỔ�CHỨC�THỰC�HIỆN�CÁC�CÔNG�TRÌNH,�BIỆN�PHÁP�BẢO�VỆ�MÔI�

TRƯỜNG 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi�trường của dự án 

Bảng 4. 7. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi�trường�trong�giai�đoạn 

hoạt�động của dự án 

Stt Các hoạt�động Danh mục các biện pháp/công trình áp dụng 

1 Hoạt� động� sản�
xuất�của�dự�án 

- Công�trình�lưu�giữ, xử lý chất thải rắn: Kho chứa rác thải sinh hoạt 
là 10m2; kho chứa chất thải công nghiệp là 15m2 và kho chứa CTNH 
là 342 m2 

- Bể tự hoại�3�ngăn 
- Thiết bị thu hồi xử lý bụi, khí thải từ quá trình hàn cao tần, bù kẽm 
công suất 7.000 m3/h, khí thải sau xử lý sục qua bể nước (không có 
ống khói xả thải�ra�môi�trường) 

2 Quản� lý,� phòng�
ngừa�và�ứng�phó�
rủi�ro,�sự�cố 

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi�trường khác: 
  + Giảm thiểu�ô�nhiêm�do�nước�mưa. 
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Stt Các hoạt�động Danh mục các biện pháp/công trình áp dụng 

  + Giảm thiểu ô nhiễm không khí, nhiệt�dư�và� tiếng ồn: Trồng cây 
xanh theo tỷ lệ diện tích quy chuẩn. 
  + Biện pháp khống chế tác�động�đến kinh tế - xã hội.    
  + Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố: 
     Biện pháp bảo�đảm�an�toàn�lao�động. 
     Biện pháp an toàn giao thông. 
     Biện pháp phòng chống cháy nổ (thiết bị PCCC). 
     Biện pháp phòng chống sự cố mất�nước. 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi�trường, thiết bị xử lý chất thải, 
thiết bị quan trắc�nước thải, khí thải tự động, liên tục 

4.3.2.1. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi�trường, thiết bị xử lý chất thải 
trong�giai�đoạn thi công xây dựng của dự án 

Nhà máy thuê lại�nhà�xưởng và các công trình phụ trợ đã có sẵn nên chủ dự án  
không tiến hành xây lắp các công trình bảo vệ môi�trường, thiết bị xử lý chất thải trong 
giai�đoạn này. 

4.3.2.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi�trường, thiết bị xử lý chất thải 
trong�giai�đoạn hoạt�động của dự án 

- Công trình�lưu�giữ chất thải rắn: Kho chứa rác thải sinh hoạt 10 m2, kho chứa 
chất thải công nghiệp là 342 m2 và kho chứa CTNH là 15 m2: hoàn thành theo quá trình 
thi công lắp�đặt thiết bị của dự án trong thời gian 1 tháng (từ 04/2022). 

- Lắp�đặt thêm thiết bị thu hồi xử lý bụi, khí thải từ quá trình hàn cao tần, bù kẽm 
công suất 7.000 m3/h: hoàn thành theo quá trình thi công lắp�đặt thiết bị của dự án trong 
thời gian 1 tháng (từ 04/2022). 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi�trường khác 
Không thực hiện 

4.3.4. Tóm tắt dự toán�kinh�phí�đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường 

Dự toán kinh phí cho các công trình bảo vệ môi�trường của dự án�được trình bày 
như�trong�bảng sau: 

Bảng 4. 8. Dự toán kinh phí cho các công trình bảo vệ môi�trường của dự án 

Stt Tên công trình Kinh�phí�(đồng) Vị trí bố trí 

A Giai�đoạn thi công xây dựng dự án -  

B Giai�đoạn hoạt�động dự án -  

1 Trồng hệ thống cây xanh 300.000.000 
Dọc� theo� đường giao thông, 
giữa�nhà�xưởng 

2 Thiết bị thu hồi xử lý bụi, khí thải 100.000.000 Quá trình hàn cao tần, bù kẽm 

3 
Xây dựng các kho chứa rác thải và bố 
trí�thùng�đựng rác. 

150.000.000 
Đặt tại các khu chức� năng� và�
kho chứa rác, CTNH của dự án 
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Stt Tên công trình Kinh�phí�(đồng) Vị trí bố trí 

4 Xây dựng�khu�lưu�chứa CTNH 80.000.000 
Đặt tại khu vực chứa rác thải 
của dự án 

5 Trang bị bảo hộ lao�động CBCNV 50.000.000 Bố trí tại�Văn�phòng�công�ty�� 

6 Phòng chống, ứng phó sự cố (1 gói) 300.000.000 
Đặt tại các khu chức�năng�trong�
dự án 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

4.3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi�trường 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi�trường dự án có 
nhiệm vụ sau:  

- Tổ chức thực hiện�đúng�các cam kết của Chủ dự án�đưa�ra�trong�Báo�cáo�đề xuất 
cấp giấy phép�môi�trường được phê duyệt,�cũng�như�bảo�đảm công tác quản lý, vận hành 
các công trình bảo vệ môi�trường dự án hoạt�động ổn�định,�đạt hiệu quả xử lý yêu cầu 
và bảo�đảm chất�lượng�môi�trường trên khu vực dự án�đạt quy chuẩn�quy�định. 

- Tổ chức thực hiện công�tác�giám�sát�môi�trường�định kỳ, công tác báo cáo và công 
khai thông tin về môi�trường dự án�theo�quy�định của�nhà�nước. 

- Nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi�trường cho CBCNV của dự án, góp 
phần thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh�môi�trường hàng ngày; 

- Tổ chức phối hợp với�các�cơ�quan�chức�năng�trong�công�tác�kiểm tra, kiểm soát ô 
nhiễm và giám sát chất�lượng�môi�trường trên khu vực dự án. 

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC�ĐỘ CHI TIẾT,�ĐỘ TIN CẬY CỦA�CÁC�ĐÁNH�GIÁ, 

DỰ BÁO 

Trong nội dung báo�cáo�đề xuất cấp giấy�phép�môi�trường�đối với dự án nhóm III 
không thực hiện�đánh�giá,�dự báo�các�tác�động. 

Về các biện pháp và công trình của dự án có mức�độ tin cậy�cao�và�đảm bảo xử lý 
các nguồn chất thải�phát�sinh�đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn�môi�trường�quy�định�đối với dự 
án�đầu�tư�trong�Khu�công�nghiệp.  
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CHƯƠNG�V.  

NỘI�DUNG�ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY�PHÉP�MÔI�TRƯỜNG 

  

5.1. NỘI�DUNG�ĐỀ NGHỊ CẤP�PHÉP�ĐỐI VỚI�NƯỚC THẢI 

Vì�nước thải�được�đấu nối vào Trạm XLNT tập trung của KCN Mỹ Xuân A2 nên 

không cấp phép cho mục này. 

5.2. NỘI�DUNG�ĐỀ NGHỊ CẤP�PHÉP�ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

Khí thải phát sinh từ quá trình hàn cao tần, bụi kẽm từ quá trình bù kẽm sau khi 

hàn sẽ được thu gom bằng các chụp hút gắn tại vị trí phát sinh, bụi và khí thải sẽ được 

thu gom qua hệ thống túi lọc với hiệu suất lọc bụi H=98%, phần khí sau khi lọc sẽ được 

hấp phụ qua lớp than hoạt tính. Dòng khí thải sau khi xử lý sẽ qua ống dẫn sục vào bể 

nước không xả thải�ra�bên�ngoài�môi�trường. Định kỳ nước trong bể được thu gom xử 

lý�như�chất thải nguy hại của dự án. 

5.3. NỘI�DUNG�ĐỀ NGHỊ CẤP�PHÉP�ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN,�ĐỘ RUNG 

Dự án hoạt�động sản xuất�đảm bảo�đạt chuẩn về tiếng ồn,�độ rung. 

5.4. NỘI�DUNG�ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ�THỰC HIỆN DỊCH 

VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (nếu có): 

Dự án không có công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại. 

5.5. NỘI�DUNG�ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ�CÓ�NHẬP KHẨU 

PHẾ LIỆU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT (nếu có): 

Dự án không sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 
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CHƯƠNG VI.  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI�VÀ�CHƯƠNG�TRÌNH�QUAN�TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA DỰ ÁN 

- Dự án không có hệ thống xử lý�nước thải: 

+�Nước thải sinh hoạt�được xử lý�sơ�bộ qua bể tự hoại�sau�đó�đấu nối vào HTXLNT 

tập trung của KCN Mỹ Xuân A2. 

+�Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình làm mát, hấp thụ bụi, khí thải�được ký 

hợp�đồng�thu�gom�định kỳ 1 tháng/lần quản�lý�như�chất thải nguy hại. 

- Bụi, khí thải của dự án�được xử lý qua thiết bị thu hồi bụi, khí thải và hấp thụ qua 

nước�không�phát�sinh�ra�môi�trường bên ngoài (không có ống thải). 

Qua�đó,�theo�điểm�c�và�điểm d khoản�1�điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày�10/01/2022�Quy�định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi�trường thì Dự án 

thuộc�đối�tượng không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

6.2. CHƯƠNG� TRÌNH� QUAN� TRẮC CHẤT THẢI� THEO� QUY� ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT 

Chủ�dự�án�sẽ�phối�hợp�với�các�cơ�quan�chuyên�môn�về�bảo�vệ�môi�trường�tiến�

hành�giám�sát�định�kỳ�chất�lượng�môi�trường�nhằm�mục�đích�kiểm�soát,�bảo�vệ�và�giám 

sát�ô�nhiễm�môi�trường.�Tình�trạng�môi�trường�sẽ�được�thường�xuyên�kiểm�tra,�theo�dõi,�

số�liệu�sẽ�được�lưu�trữ.� 

Giám�sát�quan�trắc�môi�trường�nhằm�theo�dõi�diễn�biến�môi�trường�trong�quá�trình�

xây�dựng�và�hoạt�động�của�dự�án�để�phát�hiện�kịp�thời�các�ảnh�hưởng�tiêu�cực�đến�môi�

trường�từ�đó�tìm�các�nguyên�nhân�và�kịp�thời�có�biện�pháp�xử�lý.�Do�vậy,�dự�án�sẽ�tiến�

hành�thường�xuyên�công�tác�giám�sát�và�quan�trắc�môi�trường.� 

Đối�tượng�quan�trắc,�các�thông�số�quan�trắc�và�tần�suất�quan�trắc�như�trình�bày�

dưới�đây:� 

6.2.1. Giám sát chất thải rắn trong quá trình xây dựng dự án  

Không giám sát 

6.2.2.�Giám�sát�môi�trường�trong�giai�đoạn vận hành thử nghiệm 

Không giám sát. 
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6.2.3.�Giám�sát�môi�trường trong quá trình hoạt�động dự án 

Giám sát chất�lượng�nước thải 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, Amoni, Dầu mỡ 

động thực vật. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu�nước thải tại vị trí�đấu nối vào hệ thống�thoát�nước thải 

của KCN Mỹ Xuân A2.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/1 lần.. 

- Quy chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn�đấu nối KCN Mỹ Xuân A2. 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC�MÔI�TRƯỜNG HẰNG�NĂM 

Chủ�dự�án�sẽ�dành�một�khoản�kinh�phí�hàng�năm�cho�công�việc�giám�sát�chất�lượng�

môi�trường,�kinh�phí�giám�sát�tính�theo�quy�định�hiện�hành.� 

Kinh�phí�giám�sát�môi�trường�dự�kiến�như�sau: 

Bảng 6. 1. Tổng�kinh�phí�giám�sát�môi�trường  

Stt Hạng�mục 
Kinh�phí�giám�sát�môi�trường�

(VNĐ/năm) 

 Trong�giai�đoạn�hoạt�động  

1 Giám�sát�nước thải 10.000.000 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan (Việt Nam), 2022) 

Ghi chú: - Kinh�phí�này�chưa�bao�gồm�kinh�phí�đi�lại�và�kinh�phí�lập�báo�cáo      
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CHƯƠNG�VIII. 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN�ĐẦU�TƯ 

 

Chủ dự án cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên của hồ sơ�đề nghị cấp 

giấy�phép�môi�trường�là�đúng�sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm�trước pháp luật 

Chủ�dự�án�cam�kết�đảm�bảo�đạt�các�tiêu�chuẩn�và�quy�chuẩn�môi�trường�Việt�Nam�

trong quá trình lắp�đặt�thiết�bị�máy�móc�và�hoạt�động�dự�án,�bao�gồm: 

- Thực�hiện�đầy�đủ�các�biện�pháp�khống chế,�giảm�thiểu�ô�nhiễm�do�bụi,�khí�thải�

phát sinh trong quá trình đặt�thiết�bị�máy�móc�và�hoạt�động�dự�án�đảm�bảo�môi�trường�

không�khí�xung�quanh�trên�khu�vực�dự�án�và�vùng�lân�cận�đạt�chuẩn. 

- Nước�thải�sinh�hoạt của�dự�án phải�thu�gom,�xử�lý�đạt�chuẩn�trước�khi�dẫn�chuyển�

vào�hệ�thống�thu�gom�nước�thải�chung�của�KCN�Mỹ�Xuân�A2. 

- Chất�thải�rắn, CTNH:�Thu�gom,�vận�chuyển�đến�nơi�xử�lý�theo�đúng�yêu�cầu�an�

toàn�vệ�sinh. 

- Độ�ồn:�Đảm�bảo�độ�ồn�sinh�ra�từ�quá�trình�xây�dựng�và�hoạt�động�dự�án�phải�đạt 

giới�hạn�tối�đa�cho�phép�tiếng�ồn�tại�khu�vực�lao�động; 

Chủ�dự�án�cam�kết�đáp�ứng�các�yêu�cầu�về�bảo�vệ�môi�trường: 

- Thực hiện�đầy�đủ,�đúng�các�nội dung của hồ sơ�cấp giấy phép môi�trường�đã�

được phê duyệt; 

- Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất phù hợp theo hồ sơ�xin�chủ trương�

đầu�tư�dự án. 

- Không sử dụng hoá chất�độc hại, nguồn phóng xạ trong quá trình sản xuất. 

- Xây�dựng�kho�chứa�CTR,�CTNH�và�thực�hiện�thu�gom,�bàn�giao�cho�đơn�vị�có�

chức�năng�xử�lý�đạt�chuẩn. 

- Thực hiện tuân thủ quy�định liên quan�đến việc xây dựng�phương�án�phòng�chống 

cháy nổ. 

- Thực hiện�nghiêm�túc�chương�trình�quan�trắc,�giám�sát�và�đánh�giá�các�thông�số 

quy�định về môi�trường,�để có biện pháp xử lý bảo�đảm chất�lượng�môi�trường. 

- Đáp�ứng các yêu cầu về cảnh�quan�môi�trường, bảo vệ sức khoẻ cộng�đồng và 

người�lao�động; 

- Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm�trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm�các�Công�ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu�để xảy 

ra sự cố gây ô nhiễm�môi�trường; 
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- Chủ dự án cam kết sẽ bồi hoàn chi phí tổn hại�môi�trường, sức khoẻ con�người 

do những chất thải, sự cố môi�trường trong hoạt�động vận hành của dự án. 
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PHỤ�LỤC�I 

VĂN�BẢN PHÁP  LÝ VÀ GIẤY TỜ LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAN QUAN LV CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CAC KHU CONG NGHIEP Dc Ip — Tr do — Hnh phác 

BA RJA — VUNG TAU 

GIAY CH1NG NHJN BANG i? DAU TU 
Ma sdr an: 6546581160 

Chzng nhn lan ddu: ngày 21 tháng 01 nám 2022 
Clnng nhán diêu chinh lan t/n- 01: ngày 28 tháng 3 nàm 2022 
Chth'zg nhn diêu chinh lan th& 02. ngày 16 tháng 6 nàm 2022 

Can cá' Luát Du hr s 61/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 6 nám 2020, 

2án c& Nghj dinh so 31/2021/ND-GP ngày 26 tháng 3 nám 2021 cza 
C7iInh phü quy djnh chi tiêt và htró'ng dan thi hành môt sO diêu cáa Lut Dcu tu; 

('an ci Thông tic sO3/2021/77'-BKHDT ngày 09 tháng 4 nàm 2021 cüa B(3 
trwóng &3 Ké hoach và Dáu tic quy djnh mâu van ban, báo cáo lien quan den hoat 
dç5ng dáu tic tqi Viêt Nam, dáu tic tic Viét Nam ra nzthc ngoài và xác tién dáu tu 

Can cic Quyé't djnh s I705/QD-UBND ngày 24 tháng 6 nàm 2021 cüa Uy 
ban nhán dan tjnh Ba Rja — Vüng Tàu ye viéc cOng bO Danh myc thz tuc han/i 
chIn/i mói ban hành, thu tuc hành chjnh bâi bó linh vzrc Dáu tic tai Viêt Nam thuóc 
thám quyên giái quyêt cüa Ban Quán l các Khu cOng nghiêp Ba Rja — Vüng Tàu, 

Can th Quylt djnh sd 485/Trg ngày 29 tháng 7 näm 1996 cia Thz ttcóng 
ChInh phü ye viêc thành lap Ban Quán lj các Khu C'Ong nghiêp Ba Rja- Vüng Tàu, 

Can th Quylt djnh s 959/QD-UBND ngày 18 tháng 4 nám 2017 cña Uy 
ban nhán dan tinh Ba Rja — Vung Tàu ye vic quy djnh vj trI, ch&c náng, nhiêm vy, 
quyn han và cc' cáu tO chik cüa Ban Quán lj các Khu cOng nghiêp tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu, 

Can cic Giáy chicng nhán dang /g dcu tzcs 6546581160 ch&ng nhán diu 
chinh lan thz- 01 do Ban Quán 1j5 các Khu cOng nghiêp Ba Rja — Vüng Tàu cap 
ngày 16 tháng 6 nám 2022; 

Can c& ban d nghj diu chinh Giáy chz-ng nhn dáng k5 dcu tic và hi so' 
kern theo do COng ty TNHH San Phám Kim Loai Huishan (Viêt Nam) nóp ngày 
14 tháng 6 nàm 2022, 

BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHItP BA RJA — VUNG TAU 

Chirng nhn: 
Dr an du tu N}IA MAY CUA CONG TY TNFIH SAN PHAM 

LOitJ HUISHAN (VI1T NAM) TiM VITJNG TAU; ma so d? an 654 
chtrng nh.n diu chinh lan thu 01 do Ban Quãn 1 các Khu cong nghi 
— Vüng Tàu cap ngày 16 tháng 6 nãm 2022; duçic däng ky diêu chi 
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d thirc hin di,r an (giän tin d xây drng co bàn và &ra cong trinh vào hoat 
dng hoc khai thác vn hành). 

Thông tin v dr an dn tir san khi diu chinh nhtr san: 
Nhà du tir: 

Ten doanh nghip: CONG TY TNHH SAN PHAM KIM LOiJ 
HUISHAN (VI1T NAM). 

Giy chirng nhn dang k doanh nghip s 3901277323; ngày cap: lAn 
dâu ngày 3 1/01/2019, dang k thay dôi lan thtr 02 ngày 23/4/2020; Co quan cAp: 
PhOng Däng k kinh doanh — Sc Ké hoch và Dâu tu tinh Tây Ninh. 

Ma s6 thu (tai Vit Nam): 3901277323. 
Dja chi trii sä: Lô 143-144, Khu ch xuAt và cong nghip Linh Trung III, 

Phi.r&ng An Tjnh, Thj xâ Tráng Bang, Tinh Tây Ninh, Vit Nam. 

Diên thoai: 0276.3883889. 

Thông tin v ngirôi di din theo pháp 1ut cüa doanh nghip: 
Ho ten: RUT, YEBIN. Giâi tInh: Nam. 

ChCrc danh: Chü tjch Cong ty. 

Ngày sinh: 15/11/1984. Quôc tjch: Trung Quôc. 

Ho chiu s: EAO2 13840; ngày cAp: 12/04/2017; Noi cap: Ciic Quãn 1 
XuAt nhp cãnh Bô Cong an Trung Qu6c. 

Dja chi thuàng trü: No.75, Wulihu Garden, Khu Binhu, Thành phô Wuxi, 
Tinh Jiangsu, Trung Quc. 

Ch a hin ti: Lô 143-144, Khu ché xuât và cong nghip Linh Trung III, 
Phuang An Tjth, Thj xA Trãng Bang, Tinh Tây Ninh, Vit Nam. 

Din thoi: 0086.13812019848. Email: yebin.ray@huishantech.com  

Däng k) thirc hin dir an dAu tu vôi ni dung thu sau: 

Diu 1: Ni dung dr an dAn tir 
1. Ten dr an dAn tu: NHA MAY CUA CONG TY TNHH SAN PHAM 

KIM LOi?d  HUISHAN (VIT NAM) TiM VUNG TAU. 

2. Mic tiêu dr an: 

Miic tiêu hot t1ng Ma ngãnh theo 
VSIC (Ma 

ngành cap 4) 

Ma ngãnh CPC (*) 

(di vài các ngành 
ngh có ma CPC, 

nêu co) 

STI' 

1 San xuAt và gia cong khung giá 
h thông din mt tthi (co djth), 
giá quang din (quay), b phn 
và lith kin cüa khung giá di 
nang h.rqng mt trcn 

2599 

2 San xuAt và gia cOng cac san 
pham kim loai: ong han, san 

2592 i/ 
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phm mM ng bàn và cac san 
phm thép düc ngui b&ng kim 
loi, các linh kin ông dp 

3. Quy mô dr an: 

- San xut và gia cong khung giá h thng din mt tthi (c djnh), giá 
quang din (quay), quy mO 25.000 san phniInäm tixclng duang 25.000 thnlnäm. 

- San xut va gia cOng các b phn và linh kin cüa khung giá d nàng 
luqng mt trài, quy mô 20.000 thn/näm. 

- San xut và gia cong các san phm kim lo?i: ng han, san phm nôi ông 
han, thép düc ngui bang kim 1oi, các linh kiin ng dp, các san phm khác 
bang kim lo?i  &rc sr ding rng râi trong h thng khung giá d näng krqng 
mt tr&i, quy mô 60.000 thnlnäm. 

4. Dja diem thirc hin d%r an: Khu Cong nghip M5' Xuân A2, phi.r&ng M 
Xuân, thj xA Phü M5', tinh Ba Rja - Vüng Tàu (thuê nhà xu&ng cüa COng ty 
TNHIH Baw Heng Steel Vit Nam theo Hcip dng thué xi.ring so 
202202/HDTX-BH-HS 1p ngày 10/3/2022). 

5. Din tIch mt dAt scr diing: thuê 6.048 m2  nba xuâng tü COng ty TNHH 
Baw Heng Steel Vit Nam theo Hçip dOng thuê xirâng s 202202/HDTX-BH-
HS 1p ngày 10/3/2022. 

6. Tong vin du tu cüa d%r an: 7.980.000.000 (bay t) chin tram tam mixai 
triu) dng, tuang ducmg 350.000 (ba tram näm muai nghIn) dO la M (ti' giá 
22.800 VND/USD ngày 01/12/2021 cüa Ngãn hang A Châu). Trong do: 

- Vn gOp d thirc hin dir an là: 4.560.000.000 (bn t näm tram sáu 
mixui triu) dng, tlxcing duccng 200.000 (hai tram ngliIn) dO la M5, chiêm t' l 
57,14% tong von dâu tu. 

- Vn huy dng: 3.420.000.000 (ba t b6n tram hai mi.rcri triu) dng, 
tuong duong 150.000 (met tram nAm mucii nghIn) dO la M, trong do: 

+ Vn huy dng tü các th chirc tin diing: Không có. 

+ Vn huy dng tr c dông, thãnh viên, ti'r các chü th khác: 
3.420.000.000 (ba t bn tram hai mucii triu) dng, tuang ducrng 150.000 (mot 
tram näm mucii nghIn) dO la M. 

+ Vn huy dng tIr nguôn khác: KhOng Co. 

- Lçii nhun dé lai  cüa nba dAu tu d tái dAu tix (nu cO): Không cO. 

7. Thai h?n  hot dng cüa dr an: dn ht ngày 30/4/2024. 

8. Tiên do thirc hiên dr an: 

a) Tin d gOp vn và d,r kin buy dng các ngun vn: 
- Vn gOp d thrc hin dir an: dtrccc gop bang tin mt cüa chU sâ hthi cüa 

Cong ty (là COng ty TNHFI San PhAm Kim Loai Huishan Vô Tich, hoat d 
theo Giây phép thành 1p so 91320206581061871X do Ca quan Qu 
truäng qun Huishan, thành phO Wuxi, tinh Jiangsu, Trung Quôc 
24/8/2011; có dja chi tri sâ tai  SO 390 Xilu Road, Qianqiao, Qu 
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Thành phô Wuxi, Tinh Jiangsu, Trung Quc) k tr ngày &rçlc cp Gity chüng 
nhn dang k dâu tix lan du dn ht ngày 3 0/6/2022. 

-Van huy dng: &rçlc vay ttr chü sä hihi cüa Cong ty (là Cong ty TNHI-I 
San Phâm Kim Loi Huishan Vô lIch; hoat dtng theo Giy phép thành 1p s 
9132020658 1061871X do Cu quan Quãn l thj truYng qun Huishan, thành ph 
Wuxi, tinh Jiangsu, Trung Quc cp ngày 24/8/2011; có dja chi tri sâ tai  S 390 
Xilu Road, Qianqiao, Qun Huishan, Thành phô Wuxi, Tinh Jiangsu, Trung 
Quôc), tiên d dl/ kiên trong tháng 6/2022. 

b) Tiên d xây dirng cu ban và dua cong trInh vào hoat dng hoc khai 
thác van hành: 

- Thrc hin thu tjc pháp l ye dâu tu, môi trithng và pháp 1 khác có lien 
quan: tü tháng 0 1/2022 den tháng 7/2022. 

- Lp dt may móc thit bj và vn hãnh thu nghim: tü tháng 02/2022 dn 
tháng 7/2022. 

- Du kin di vào hoot dng: tháng 7/2022. 

Diu 2: Các tm dãi, h trçr du tir: 
Du an duqc huàng các tru dâi, h trçl nhu sau: 

1. U'u dAi v thu thu nhp doanh nghip: 

- Cu sà pháp l cüa uu dãi: Lut Thu thu nhp doanh nghip, các van 
bàn ht.róng dn Co lien quan và quy djnh cUa các diu ithc quc t ma nuàc Cong 
hOa xã hi chü nghia Vit Nam là thành viên. 

- Di tuçmg và diu kin hIthng tnt dãi: du ti.r trong Khu cong nghip ti 
thj xâ Phu M5', thuc dja bàn có diêu kin kinh tê - xã hi khó khãn. 

2. Uu dãi v thu nhp khu: 

- Cu s& pháp l cüa t.ru dãi: Lut Thud xut khu, Thu nhp khu và các 
van bàn hi.ràng dan, diu chinh có lien quan. 

- DM tt.rçing và ctiu kin hu&ng ru dâi: du tu trong Khu cOng nghip ti 
thj xa Phü M5', thuc dja bàn có diêu kin kinh tê - xâ hi khó khän. 

3. Ifu dAi v min, giám tin thuê dat, tin sir ding dAt, thus sr diing dAt: 

- Cu sâ pháp l cüa uu däi: theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

4. IJu dãi khAu hao nhanh, tang mirc chi phi duçic khAu trü khi tInh thu 
nhp chju thus: 

- Co sâ pháp l cüa in' dãi: theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hânh. 

Diu 3: Các quy dnh di vOl nhà dAu tir thirc hin diy an: 

1. Nba dAu tu phãi lam thU ttic dang k2 cAp tài khoân su diing trên H 
thng thông tin quOc gia v dAu tu theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

2. Nha dAu ttr cO trách nhim thrc hin ch d báo cáo hot dng dAu tu 
theo quy djnh ti Diu 72 Lut DAu tu 2020 và pháp lut lien quan; cp 
dU, kjp thai, chInh xác các thông tin lien quan vào H thông thông ti 
v dâu tu theo quy djnh ti Diêu 71 Lut DAu tix 2020 và chju str kiê 
sat cUa các ccc quan nhà nuâc có thâm quyn theo quy djnh cUa pháp 1 



Nguyn Anh Trit 

6546581160 (02) 

3. Nhà dâu tu có trách nhim tuãn thu quy djnh cüa Lut Dâu tu, Lut 
Doanh nghip, pháp lust ye quy hoch, dat dai, môi tnr&ng, xây drng, lao dng, 
phông cháy vâ chüa cháy, các quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan và Giy 
chirng nhn däng k dâu ti.x trong qua trInh triên khai thirc hin dir an du tix; 
phôi hqp vâi các cci quan chüc näng có lien quan dam bão an ninh trat  tir trong 
qua trInh triên khai dr an. 

4. Nhà du ti.r có trách nhim trin khai thic hin dij an dAu ti.r theo dung 
ni dung quy djnh tai  Giây chirng nhn dang k dâu tu và quy djnh cüa pháp 
1ut có lien quan. 

5. Nba du tu chju trách nhim bâo dam chit krcing may moe, thi& bj, day 
chuyên cong ngh dê thirc hin dir an dâu tu theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 4: Giy chrng nhn däng k du ti.r nay có hiu hc k tü ngãy k và 
thay th GiAy cht'rng nhn däng k dâu tu so 6546581160 chmg nhn diêu chinh 
l.n thu 01 do Ban Quãn l các Khu cong nghip Ba Ria — Vüng Tàu cap ngày 16 
tháng 6 nãm 2022. 

Diu 5: GiAy chIrng nhn däng k du tu nay &rc 1p thành 02 (hai) ban 
gc, 01 ban cp cho CONG TY TNHH SAN PHAM KIM LOAI HUISHAN 
(VIT NAM), 01 ban km tti Ban Quán l các Khu cong nghip Ba Rja — Vüng 
Tàu và duçic dang tái len H thong thông tin quôc gia ye dâu t1.r./. 

Noi nhmn: 
-NhuDiêu5; 
-Lânhd4o Ban; 
- Cong ty TNHH PTQT Formosa; 
- PhOng: DN, QHXD, TNMT; VP 
- Luu: DT. 
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ceNG uda xA uqll cuu Ncnia vtPr NAM

EQc Lflp - Tr.r Do - Hanh Ph[c

-----o0o---------

HgP DONG THUE XU'oNG

+Hffi T E +FI

(Sd rR + : 202102 /HDTX-BH-HS)

Cdn c* LuQt Thwong Mqi ct)a nwoc cQng hda Xd hAi Chil nghia Viet Nam sii SOtZOOStgnll ngdy

I4/06/2005 Dwqc qu6c h\i thdng qua ngdy 14/06/2005 vd cd hiQu lttc tir ngdy 01/01/2006.

l&W zoos + 06 E 14 B tr*E)JE!fr&ffi,ii*tX+frtrffilli*rtl 36/2005-QH11 €, ,.
2006+ 01 E 01 Brusit

Cdn ctl B0 Luqt Ddn su ct)a nadc C\ng hod Xd h\i Chn nghTo WQt Nam sA SStZOOStgHll ngdy

27/06/2005 Duqc qu6c h0ilh6ng qua ngdy 14/06/2005 vd c6 hiAu lwc k€ t* ngdy 01/01/2006;

l&tE zoos + 06 E 14 B tr*trtH":fr&ffi,it*t!*fltrl+i*rtJ zs/zoos-QHl1 E
2005/06/27 E, ,,!, ZOO0 + 0t F 01 E E4.if "

Cdn crir vdo nhu cdu vd khd ndng cira cdc b1n; i&tE{X H"lq*

Hdm nay ngdy l2 thdng 04 ndm 2021 chting t\i gim co:

+x, )1 2o2r+ 04 E L2 ExxzE'fifr:

sfN a :c0Nc ry rNHH BAw HENG srEEL vIET NAM

Art ea+ffiffiffiffifr{{H pRa\a

E4i diQn: LI HUAN JLrN Chirc vq: Trq ly T.Gi6m D6c

HX*, ,H.^IEE\TE

Dia chi: KCN Mf Xuin A2, Phudng My Xufln , ThiXA Phf My ,tinh Bi Ria- Vfrng Tiu,
ViQt Nam

DiQn tho4i/ Hrt: 025a3.931.159 .Faxl4!H: 02543.93 I .160

MST/Tfi,B: 3s00678462

Tdi kho6n so rfRlitrlK E):7621000000e348 (vND)

TOn ngdn hdng (+fll14) : BIDV chi nh6nh Phf My, Bd Ria Vfrng Tdu.

T6n chu tdi khoin (frK,tr &t'l$: C6ng ty TNHH Baw Heng Steel ViQt Nam



V

stN n t c0Nc ry rNHH sAN psAM KIM LoAI HUISHAN (vIET NAM)

afi : Hitlt#trffiUffi (ruffi) fi'BEAA

Chirc Vp:T6ng Gi6m D6c

HRX ,#.%.TE

Dai diQn : MING RUI ZHEN

4tt : nXIffifi

Dfa chi: Ld 143-l44,Khu CtrC Xu6t vd Cdng NghiQp Linh Trunglll, Phucrng An Tinh, Thi Xa

Tr6ng Bdrng , Tinh Tdy Ninh , ViQt Nam

i&ft ' t&Htr?aEfl,qqft' *fr?rtfA+lnrH n tr5r{LtrXIIL t43-144 E

DiQntho4i (Eifi) : 0276.3883 889 Fax ( tqE) | 02763-899486

Ma sO ttru6 (iH€) : 3901277323

Tdi Khodn s6 ( ilP.,IIriiKE) : 7323888 NGAN HANG ACB-CN TAY NINH

Qua bdn bpc hai b€n di d6n th6ng nh6t k;f ktit va cirng tudn thu hqp ddng thu6 nhd xucrng theo

c6c di6u khoin nhu sau:

ry LrxT rALWflr'ffi*ltrtntiu T f E ffiffiA E *+' Xf*€*'

Di6u 1: NQi dung hqp tldng (H*XAL\fr?.l:

- Vi tri nhd xu&ng (theo bdn vE dinh kdm- Php lgc 1).

- I HiivE (inffitrnK- pft'f+-) .

- BCn A (sau ddy gqi ld B6n cho thu6) cho b€n B(sau ddy ggi ld B€n thu6) dugc sri dpng

nhd xu&ng khu vgc thuO vdi diQn tich nhu php lgc kdm theo vd sri dung mi6n phi 03 cAu

trgc , m6i cAu trqc tii trong l0 t6n.

- A rt (uTffixHrtHrt) +HlABrt Q)ff.ffirF, qutrtlffi.a*lrHH!ffifRln[ft
)uhtl*,@'tfrft,ffi1fr.ffiX4 3 A, BnEfiE62h to ffi/f.

- DiQn tich thu6 lir 6,048m2.

- fHtrEfiH! | 6,048 m2.

Eiiiu 2: Thcri h3n cria hgp tldng (fi 2 *+rA$fi fB) :

Thoi h4n dU ki0n cho thu6 ld 03 ndm.

fEffiFfillR)b: (03) 4
H4n thuO 0l th6ng 05 n[m 2021 d€n h6t ngdy 30 th6ng 04 ndm2024



' 
f.HF.frDtZOZt 4 oS ,E 01 E 4. ZOZ| LT- Oq,E :O E

Di6u 3: Phi thu6 vir phucrng thri'c thanh torin

ffi s *ztE#D.4t#.fi*;

Phi thu6 (fE A):

- Gi6 thu6 : 4.0 usd/m2 ( bao g6m thu6 VAT)

- tl#Li...ffi:4.0 usd/m2 (eJH'fHfi,)

- Ti ei6(lLF):23,150 vnd.

- Ti6n thu6 ld 24,192 USD/ th6ng ( bao g6m thu€ VAT)

fE#E 24,,rs2 *)LtE ( effi'fH1fi, )

- T6ng sd ti6n thu6 0l th6ng ld 560,044,800 d6ng ViQt Nam ( Bao g6m 10% thu6 VAT).

- fiHAtfuHxfHa,it Bfix s00,044,800 t&Htr/E (@tfr L\%rglatil) .

- Ti0n di6n theo gi6 nhd nu6c quy dinh'

- tRtEBx#,h^effiffii+H

-'l 
1 t , , ,t 1t : -t, l- - ^t t!-. l. i^^^ ^iA ^.',^ ^A^^ +r, ^116- Ti6n nuoc vir phi xu llf nudc thii sinh hopt tinh theo gi6 cfra cdng ty cung cdp. |y

- *ffitniszK&llE ffifq*IUX ltffi:l+H ;0t'
T'h'

Tidn dxt coc ('f*iE#): 1.HE

vlE'

- SO ti6n d4t cQc 06 th6ng ti6n thu6 la 145,152 USD (tucrng duong 3,360,268,800 ithng) t>\-:

,
- Sau khi k)t hqp d6ng trong vdng 03 ngdy, B€n B chuy6n ti€n dat cgc cho b6nA *,c

- #tTAFltr o: XZFJ, B 3&t ftN+ry#h A rt,4 \lr

- Sau 05 ngdy ldm viQc b6n A chua nhdn duoc ti6n d{t cgc, hqp d6ng dugc xem nhu kh6ng g
\

0s 1.r{E E tr, ryrt**tlf-fiUiT# , )LV,hFJ1erfi..

Phuone thfc thanh tofn (ff#'f{ffitr=t):
- Thanh to6n phi thu6 : thanh to6n trong vong 07 ngdy kC tu ngdy nh4n dugc h6a dcvn

thuO xu0ng hdng th6ng

- €,8fH#'ff+f;H{lEl, €,E &5l]ffl#-ts-H7 E 

^.



- Phi chuy6n khoin do b€n B chi tr6

- +F.|1ffiffi H Lrthfr, "

- Ti6n thu€ thanh to6n bing d6ng vi6t nam.

- rtE#r*Hrt7V!ffiffitr.

Eidu 4: Mgc dich thu6 nhir xu&ng

ffi q *: tLffi.f Htr-H H Ht

- Muc dich thu6 : Gia c6ng Kim lo4i vir thucrng m4i (theo giAy ph6p dAu tu cira b6n B)

- fiHffr.r" Hffi it' (#trtrn 'Iffnffi D), E'f46r d4Ffr,Lnfr1+9.',fr+ Ffr,

Di6u 5: Quy6n vi trfch nhiQm cia hai b6n

ffi s x, xxrtt\*tJx.frl*

i .Tr6ch nhiQm bon A ( A ,Htfr,ff ) :

- BQn A cam ktit b6o ddm quy0n su dpng trgn ven hqp ph6p vd tao mgi di6u kiQn thu4n lqi

AC Uen B su dung m[t bing hiQu qud

- 
^ 

rtlfrffi B T 6t**1ft,ruff.ffit\, )1 B fi tu1jhI&H \{tfr.H0U€Jtlnft] kl#'l+ "

- BCn A phU tr6ch sira chira m6i t6n vdr duong 6ng tho6t nu<vc b6n ngodi nhd xuong, c6c n6u

kh6ng phii do l6i cua b6n B glty ra. :.r,

- A nfrrtTLffi+XF.-Fs[frfrtrBi2, +li-7Kilrfi,,L 8, A+p{tE (#ir#fiElF B TtE :G

..Hj4Ert). lc

ii
- MAt bdng bdn giao cho b6n B dugc ngdn v6ch ri6ng ,15p d4t d6ng h6 diQn , nu6c ri€ng cho 

=
b€n B Oe tam cdn cri thanh to6n chi phi. :4

- tbthLnfr\I&ffi4fr.hdX+4ilffih8, *rLfi**l +4ilil1€tfn7Kf,-, lVlf.lt =
ffiH ElErfl. 4

6r

- BQn A phii b6o d6m nhdr xuong, c6c thi6t bi , co so vpt cnat Uri giao cho b6n B lu6n trong TI
Plll

tinh trang t6t vd sir dgng dugc. U

- 
^ 

rt^hfrRr*ffiiB 71 E.l+ExElAfefr^+piitr lftffiF!+ft'ffi\ *. s
3

- DOi v6i nhirng hdng h6a cria b6n B d6 trong xudng, n6u c6 xdy ra m6t trgm b6n A h6 trq

th6ng b6o voi c6ng ty bdo vQ, c6ng an d€ xir l;i. B€n A kh6ng chiu tr6ch nhiQm b6i thucrng

thiQt h4i.

- xt+ Lnf+iif.H!ffi ffi , iutr*fi , ryrt\41,rt'EiriVfr{xl ba D,L*&b}8, trfiZ(Er
+trfi*l*fr1r.



- Trong thoi gian thuQ, BCn B phii ldm t6t c6c c6ng t6c phong ch6y chta chdy, an todn,v0

sinh, m6i trucrng. B€n A co quy6n d6c thric vh c6 nghia v9 ph6i hqp b€n B tri6n khai c6ng

vi6c.

- rtHffi.Ffi lsl, Lrt ]uLlfrLBiH l3r. qA. L+., tl'lRIlE, ryrtHty.g'f,3-A€X *fi'flh
Lrtfl-RIff

- B6n A d6ng;i cho b6n B dugc quydn su dpng hQ th6ng chta ch6y bing hpng nudc vdr hQ

th6ng Uao cfray tg dQng. BOn B phii qudn l;f vd b6o quin t6t c6c thitlt bi phong ch6y chta

ch6y trong thcri gian sir dpng vd khi bdn giao lai cho b6n A phAi dim bdo c6c thi6t bi con

t6t vi su dpng dugc.

- ryrtHflLn 4*.ffirKntla'hffiA:Ah,\H R^" Lfi,il"',frlli4ftffi j:rfE +EIEtrsW+P

HlTffiiH Pfi1ft&, +tbfh FtrEt' , 'y'^r'frlflik&\frifl R'{1EEIffi '

- B6n A li6n hQ th$ng b6o vi6c thud cira b€n B voi Trung tdm dich vu kh6ch hdng M! Xudn

A2, dA dim bdo viQc di lai cua b6n B.

- A ,7E+E?A PIPC tflAfri,+H]F.H,B, EfrIRgzNIfifUTTHI{LXO

- N6u b6n A ph6t hiEn b$n B vi pham c6ng t6c b6o vQ m6i trudng, B€n A co quydn y6u cAu

B6n B thtrc hiQn c6ng t6c dim bdo m6i trucrng vd t4m dung c6c ho4t dQng cua BCn A cho

ddn khi b€n B khic phpc hodn thdnh.

- inft ryrtRrnL)1frR1[,H,fft+F*fi8, [1J ry rtHN.W*Lrt+A"11rT'fr,(R+F* +t F

)1 wlifr-rh, HilL-i| +fr.F_rHlri 

^ 
a .

- N6u b6n B kh6ng dim b6o c6ng t6c b6o vQ m6i trucrng, b€n A co quydn dcrn phuong chAm :
dut hqp d6ng md kh6ng ph6i trd lai ti6n d{icqc. 

- i
i'

- INRLfiTH2IRi[r{H'fft+F, 
'1rJryrtHl[-+rtH4)L#trMf;ffitrffE#. 

I
5

- N€u B€n B c6 c6c ho4t dQng kinh doanh bdt hcrp ph6p dnh hucrng diln ho4t dQng sAn xuAt 'A

vd hinh inh c6ng ty cua BCn A hodc 6nh hucrng d6n c6c nhh sdn xu6t xung quanh, chang

han nhu c6c tinh hu6ng khi6u n4i. Khi d6 b6n A c6 quydn dcrn phucrng .frA,i i* f',op aOni !

md kh6ng cAn hodn tr6 ti6n cgc' 
=

- # Ln f+ft jti* j$i[ %"H ifr rrt, ffi'(4ry rt 
^A 

trP,aH k^ Affi*.fr,Ytsln]/A lAf-H 

"1
!G

€Sr]+*iF+'[H7fl. [U FT € tn +rtffi*]LAEffififfi1lBffE#' {r
"\{

- N6u c6 ph6t sinh chi phi b6i thuong rhi b6n B ph6i thanh to6n hoirn tAt cho bOn A tru6c khi i:
bOn A tri l4i ti€n dat cgc cho bdn B. 

- r'---- ----.- 
I

- #f;Hfi.l*fr\ffiH, LnryftFztr6+ry#2ffift,1\Y-fthwi I

- Sau khi hai b6n hodn tAt thanh ly hqp d6ng, BCn A sE hoin tri s6 ti€n dit coc cho b€n B

trong vdng 5 ngdy.

- iHtEhnE, Fz os x6rtrtr+F#.hLn.



Z.Trich nhiQm b6n B (Ut#tAig) :

- T'heo quy dfnh cua dia phucrng, B6n B ph6i hodn thdnh c6c thir tuc li6n quan nhu xin ph6p

dAu tu tru6c khi sin xu6t. ( eie1 ph6p dAu tu, gi6y phdp sdn xuat, gi6y phdp m6i trucrng,

giny ph6p kinh doanh,... (n6u c6).

- Lrt N.+*.F,( 
= 

,&*I E , lfrt r1*.P E'fI ffi +q H H iH i.+ El S tlx+r*lt tH " rhln&'frt*il
iE, EPj+EIi[ , L6,ffii+.ilitr, H!L#tF,HS+ (#A) 

"

- Chiu tr6ch nhiQm v€ mqi hoat dQng s6n xudt kinh doanh cia minh theo dring ph6p luQt

hiQn hdnh.

- 1&Ttl/111**fr,Erttr' A 9%.Hifr"hfr\FfiH rt(+.

- St dgng dring khu vyc thu6.

- tr6fr4fr.H+Hffi.Xle1 "

- Thanh to6n dAy du phf thu€ theo dirng thoi h4n.

- IR+EAE&Ff;{,f{fHA.

- He th6ng chi6u s6ng cta bdn A dd trang bi sin cho b6n B. B€n B c6 tr6ch nhiQm bio qudn

vd khi k6t thirc hqp d6ng bdn tr6 lai phdi dim bio con t6t.

- t- HrtlHtr1lfr,Fn*q, B T ffieIE lt.ffitlffi+P, B fr1frlYtrHnr!*,Bl , vft&f;L+X
A
iI .

- TiAn diQn ,tidn nuoc vir tiOn phi xu ly nuoc thii do bOn B chi trd. )
- Effi , 7lffi,, igzK&lr$frH s tlrtrL /\

- B chiu tr6ch nhi6m chfnh vd c6ng t6c phong ch6y chira ch6y, m6i trucrng, an todn lao 'EE

dQng thuQc b6n c6ng ty B€n B. Khi co quan nhd nudc d6n ki6m tra, b6n a inOl hgp b€n B '!1

tam-viec. N6u xay ,u ui ptlarn t6i Oo b6n B thi b6n B hodn todrn chiu tr6ch nhiQm ')

- B frfrtf*ffi.xj4ff't r,fr 
,krtEr{,fr,1T+P, fr-^h?-+" yB7.tnit&A, w zxx)I*lE*

h GR+kFif,Atr Xtn*tEX&A) . inF B zHrnfrfil/11)1, vrtryfr.Afr" 
a

- Trong thoi gian thu6, BCn B ph6i ldm t6t c6c c6ng t6c phong ch6y chira chdy, an tohn lao T'

'H
dQng, vC sinh m6i trudng <y khu vr,rc bdn B su dqng trong khu6n vi6n cdng ty. KII

tl
- frffiFfilgl, LfrN.lfrtr+iHlli. qA. ft*., fiLRT4E&LrtTffElfr. N

- Trang bi th6m thi6t bi phong ch6y chfra ch6y vd l4p phucrng 6n phong ch6y chira ch6y 9
mdi cho xucrng theo quy dinh '

- lHifiEd &tHPrt#M , *l&.Ffriflfr.Afr*.HH H@i*frZ#PrtrtR.

- BCn A h6 trq lAp b6 sung phucrng 6n chira ch6y cho b6n B theo y6u cAu cira Cdnh s6t

PCCC n€u c6).Chi phi phdt sinh do bOn B chi tr6.



- A zHdA B n#i*fifr\NY!frrt#-, D-ljt$UiHfngH*FillH!q>R (#H) " tsE-*-

frffi H s rtft.rt,.

- VC chi phi di6n t4p chfra ch6y hing nam do b6n A vd b€n B quytit dinh, b6n A vd b€n B

cirng ldm, cung chfu chi phi( n6u c6).

- xT ^ n, ryrtrtlLrt#.Fl7*8fr\+H.iHrn/HzffiH, /irlAtstHtrE',!+tH (ir
H) o

- Bdn B phdi v6 sinh s4ch sE vd ddm b6o t6t mdi truong ldm viQc theo dring quy dfnh.

- B rtw€F,(*E,E'ff;iff Hilfr!rlEt4.t*,n"

- BCn B phni thanh to6n tAt cd cdc khoAn bOi thucrng vd tidn ph4t cho b6n A trong vong 01

th6ng kO ttr khi c6 c6ng v[n d6 nghi b6i thucrng.

- B 77/u#. 1.ntftHfltrfiB'fxq*tr 01 +,E FtE.|tFfiH fr# TEflB'f*"

- NtSu trong qu6 trinh sir dpng c6 xity ra sq c6 gAy thiet hai d6n tinh mAng, hu hong ve tai

sdn thi bOn B phdi chiu tr6ch nhi€m sua chita , hodn todn chiu tr6ch nhi€m truoc ph6p lu6t

vd b6i thucrng mgi chi phi c6 li6n quan.

- e rtftfftffi HnlEl, inR,fftffi 21ft&H.+.tilEE s I ft.H lt?rLfrih*l*fr11,'fHHtrfg
+H EH+fri+FI B rt 

^ 
fr X.[XPtfi H, B rt 

^/$\+EA*]]ft 
'f1.

- BOn B chiu tr6ch nhi6m ki6m dinh thiet bi cAu trpc vd hQ th6ng b6n khi vd duong 6ng ddn

khi, tr4m diQn md b6n B su dqng.

- B rt fi.fitdfr x+ )"*.&, ArhR2tD)&-*.ffiH'H€, Ei&+ Lrt ifr.ffitul&vft& "

- B€n B co tr6ch nhiQm bio tri, sira chira c6c trang thi6t bi dang su dqng vd khi hqp dOng

ch6m dut ddm b6o bin giao c6c thi6t bi, phucrng ti€n dang su dr;ng cho BCn A hoat

dQng t6t..

- B 71 ft.fr w+F R+. 2Y42fi.Hfr\1k& D.1ftrtfi , i56hlr4fr.ffi tul1ft& D.1ktfrtr e a* )L

Frt'fi{Itf Afi "

Didu 6: Didu khoin mi6n trir trfch nhi0m

H 6 *2tufrX#.

- N6u mQt bOn kh6ng th€ thyc hiQn hqp d6ng do xiy ra thi6n tai nghiOm trong, do chinh

phir trung thu d6t ho[c do c6c tru]ng hqp bAt khi kh6ng kh6c, thi trong vdng 60 ng]ry,

b€n gap nhfrng trucrng hqp b6t khd kh6ng nhu n6u tr6n, phii cung c6p giAy to chring

minh cfra co quan thAm quy€n chimg nh4n vC tinh hinh cU th6 ct:r- circ sg kiQn Uat ma

kh6ng vd ly do kh6ng th6 thUc hiQn hqp ddng, ho{c kh6ng th6 thgc hiQn mQt bQ phqn cira

hqp ddng, hay l;f do cAn phii hoin thoi gian thqc hiQn hqp d6ng. BCn g4p phdi tinh

hu6ng bAt khn kh6ng vi v4y sE dugc mi6n tru tr6ch nhi0m'

- ItE E +.r"EH f*ft B . E\.ffi ttr tfi,trXH'f&TE]ln h5\1fr.1+1E *rt TAZWft *A F)

E+, 1E€ tdTtrSfr.hill*i, /il& (oo) E lt, tE{*6El^fi hfr\i++AD-6144
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AZWfi , trXT.Ar,*l!hW.11 , sXffiWF.frWllrEH Ht  i[tl*ilE EX I'f+4H4UH hit
EfrX.l+. €PT trJ tfr,h fr\-rt B dl-fil 91H..

Diiju 7: Trfch nhiQm vi phSm hqp tl6ng

ffi t X:tfir\rtE

- B6n B phii thanh to6n tidn thu6 dring han hdng th6ng, n6u kh6ng thanh to6n ti6n thu€

dring han sE bi thu phi ch4m tri k6 tir ngdy 15 hdng th6ng. Phi tra chdm duoc tinh m6i

ngdy ld 0.5% tr€n t6ng s6 ti6n thu6 nhd vd c6c chi phi li6n quan.

- LT 
",fr@ F +Eflt ry*.rtkttl#., 1nTfrlti.flt ir-t\, H g .E 1 s a fi ihfi nhLlf'Hvw rfr# "

Wq\#&.X{[Et' X,H.fHAfrfE X ffi ffi fr\ o.sw

- BCn B ch6m thanh to6n ti6n thuO vi c6c khoin phi ph6t sinh d6n ngdy 30 hdng th6ng. BCn

A co quydn thgc hiQn c6c viQc nhu sau

- isLzrl:89]{fH#frF +.fr\ffiH, ryfi X&IRF 30 €Ht&S|]*E rtH#D-+-Fffi

H. trT6&+rt"ft>)Tir4,

Chua nhdn duoc ti0n thu€ nhd xudng, Chting t6i dong cua c6ng kh6ng cho nhdp

vd xuAt hdng .

H )L- +n +.F ifr .^h, +* )Lffi.\n D.'fr +jLH F t A n'l t ll
o Chua nhdn duoc ti0n diQn nucyc vd phi xu ly nuoc th6i s€ cfip diQn nuoc khdng

cho sir dung.

o f+lIl*,1AtKF'"

- NCu b€n B chQm thanh to6n tidn thu6 qu6 40 ngdy . B0n A c6 quy€n dcrn phucrng ch6m

dut hqp d6ng md kh6ng phni b6i thucrng vd kh6ng hohn tr6 sO ti€n dit coc tr6n cho bOn B .

56 ti6n dat cqc tr€n dung d€ cdn trir c6ng no vd tidn ph4t, thu don trdr lai m[t bing cho b6n

A.

- inx B 26Ffi,f1ffiffitr 40 x " A nHNHrtffih4-pAAEE-fiffiq'ff[*'f*, il.i4lr.

ffi # +fihf|JH +fl #it'11 
^ 

T r< B z.i'^rfrifrIEfE fr + .

- Trong thoi gian thu0, n6u b6n A ch6m dut hqp d6ng truoc thoi han vi ph?m hcr,p d6ng,

B€n A phdi th6ng b6o truoc 60 ngdy vd bdi thunng cho B€n B (06) th6ng ti6n thu0 vd tr6

lai ti6n cgc cho b$n B; Ntiu nhu BCn B ngung thu6 trucvc thoi h4n vi pham hcr-p dirng, BCn

B phii th6ng b6o truoc 60 ngdy ph6i bdi thucrng B6n A (06) thdng ti€n thu€.

- frrtHrfr.HE^, ln e n\ftffi?1rl.en, ffi+EHf (60) xtrf.a e rt. *fi*l*L)I (06

) +,EHlffla+Er6+Ha. ir B nlftffiryten, ffi+EHf (60) xEfi dn" +T'

fl*'Hry71 .J,6) f,E H!fH#.

- Khi htit h4n hgp d6ng, BOn B cAn don di dirng thoi h4n, n6u chdm di ddi tu mQt ngdy d6n

30 ngdy thi ti€n ph4t ch4m dugc tinh dcrn gi6 tucrng duong ld mQt th6ng tidn thu6 .Sau

m6t th6ng mir bQn B vAn chua thu dgn thi BOn A c6 quy6n thu dgn nhd m6y vd thi6t bi md

kh6ng cAn th6ng b6o cho BCn B vd kh6ng chiu tr6ch nhiQm vd nhirng t6n thAt ph6t sinh.
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- AESilF.E, Bn#,+:*tr:t+llt'*, 'dls .tJ: I '1'lJ ' +yl,1rr[*f* -tEff{-tiri}r+&4x
-t/JlE#lq}JTii# " lL*til.F,fl.661="Jntrit-#" frHiI--"1'FJ , ,qE:H"4X.#-Z')6fnil

, ffi H In T :&fi f B i*r+ tH, /f'di Eifr IE S I'lf ,,+ x{' !. ir " H-ffi ift. *X fr 1* .

- '['1619 quir trinh h<l4t clOng, I]0n f] chiu trirc]r nhi0rn vd an toiin, brio ve rn6i truong, pht\ng

chhy chira ch6y cira khu vuc sAn xuAt, nOu co phrit sinh circ v[n clA trCIn md b0n f3 k]r6ng

xu lf klp thdi, hqp lyi thi bdn A c6 thO h6 trq b6n I] xii ly . Chi phi giai cluv€t v6n cl6 tr0n

B6n A c6 quyOn su dpng ti6n clat cgc vd tdi s6n d€ c6n trir (n6u c6).

- v nfrtrtFfi*_Prry,fr\_**. }T.ift. iHp.E+I,ff , tfl B n*iitl'tB'J. *'I,Ftr'i4lr$

h A Tffi*'tfl1i, A ,a€.f('{f;ffi+ry #tr1r'{,t/:i&l}-B.

- B6n il phni dim brio trang thi6t bi brin giao cho l]0n A trong tinh trang t6t khi kOt thitc

hqp d6ng, nOu thi6t bi, phucrng tiQn bi hu h6ng hof,c I]0n A dA th6ng bdo cho ll6n B vi6c

hu hong rnd B@n I1 kh6ng ti6n hdnh sua chira, BCn A co quyAti su drurg ti0n dat or2c c16 sua

chira hoqrc bdi thucmg c16 c.4n trir'.

- B TIliyAAfArA*<.Ht#11{Rt f- A aH''ttii*l,tfrt,'ir:t1-, rsi::/i&. /i,qfirtl+ftt|:rti ^ 
ij

Eln s r+frtlnlA*.)t'1j1t rH, BTjdtxfitjH+ry#fr|lwlt F\rEl*

Diiiu 8: Th6ng brio

ffi t *:tBf'n

- 'th6ng b6o cho hai bdn d0u bing v[n bdn. Trong trucrng hqp khAn c6p, mQt b6n b6t kj'co

th6 trao d6i bing miQng v6i bdn kia tru6c, sau d6 l4p tirc cung c6p vdn b6n thdng b6o

cho bdn kia.

- xxrE+ED-tflHtr+RXiE, lnrEH#.'lHifl, aIjLn*tr*n' E?l'fif,HE+R.

Di6u !:Crlc tlidu khoin khfc

ffi e *:Xlfr,X#fr.

- Mqi sua ddi cira b6n hgp ddng ndy, phdi dugc th6ng qua sU ddng i cua hai b6n vd bdng

v6n bin.

- *e aBqltzllexw-*., ",frxxrttlJ'ffi-991E-, ufi EXi&.

- g6t kj, dieu khoin nho ctra bin hqp d6ng ndy trd n€n v6 hiQu thi tinh hiQu ltrc cua cdc

di6u khofln con lqi phAi kh6ng bi nnh hudng, nhirng quy dinh bi v6 hiqu phii cdn cu theo

nguy$n vong ctra c6c b6n d6 sua thdnh quy dinh c6 hiQu luc trong thdi gian gAn nh6t.

- iuRA AAEH *i Ei,ffl,IaffiryRfr,Ndt*.i*., H*Xifr.klH ir.I*T**ilafrfr,*.
+fr , fr'-'*.EI."*.-'*.H! *fifr , fuD)4 VH EE &X )trHAH *k*nfr- .

- Nhirng di€u chua duqc de c4p trong bin hqp ddng ndy, sau khi dugc hai b€n bdrn bac

th6ng nh6t, c6 the lap vd kf k6t thoa thudn bO sung.

- 
^eFJ*ESH, 

rAflrtlil'ffi-19.tr, nI frl1#iT|llf'liJ'i!'
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Nhirng qry6, lqi ri0ng cua m5i b6n duoc quy dinh trong bdn hcp d6ng niry md BOn A

hoic BOn B chua thyc hiQn duclc, kh6ng dugc coi ld hai bOn d6u tu bo quyOn lgi.

ry rt fi,Lrt *fjl+ ft * eE + *I t fr\ & fr fr\+fr"ll, T l+ufrM,h xxn ffi+txfiiJtl y-*

Hai b€n cam k6t thr,rc hiQn dirng c6c di€u khodn nOu trong hqp d6ng'

xt fi rffi* & F,fl A Ft *+XYrt1 .

N6u x6y ra tranh chip hai bOn cung nhau bdn bac dC gi6i quy€t v6n d6. N6u kh6ng th€ tU

gi6i quytit dugc thi sE giao cho Tda An Thi x6 Phir My de giii quy6t. T6t ca nhirng chi phi

ph6t sinh trong qu6 trinh t6 tpng vh nhirng thiet h?i glry ra cho d6n khi k€t thric tO tUng

d6u do b6n thua kiQn php tr6ch.

HX.+-+U:", Xlfr-lafifii{fi41*lolEE, #t,lEEzi',d:i.,1+11fr4-l+., \4}.H+EiE++Hi*l]i
*i l*, Ffi H ifr 1/t ffi H X.H.+.ill ffi H D) D.tr thEE[ H! tft *. iltW.ififi ErtE "

Hqp d6ng duqc l?p thdnh 02btn,m6i ben giir 01 bin c6 gi6 tri phap l;i nhu nhau, lay bpn-.\
ti6ng ViQt lim chuAn.

A IE - fr ffi h,rxrt &+*\- (i, HH A+\9.h " + A lEl t + t& t A E,

Hqp ddng c6 hiQu luc k6 tir ngdy ky hqp d6ng ndy.

- 
^AHA#iTZE 

E4tit.

DAI DIEN gTN A, DAI DIEN BEN B
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MEKOCONS CONSTRUCTION CORP

200 1200 200 1200
200

200 1300 200

4700

200 1200 200 1200 400 1300 200

GHI CHUÙ:
- BEÂ TOÂNG MAC 300 
- COÁT THEÙO D12@200

6,8m3

6,6m36,6m3



MEKOCONS CONSTRUCTION CORP

COÂNG TY TNHH

GHI CHUÙ:
- THEÙP D12@200
- BEÂ TOÂNG MAÙC 300

MAËT BAÈNG + MAËT CAÉT BEÅ NÖÔÙC 
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喷锌

风机

风机

锌尘储存罐

废气入口

脉冲式布袋除尘器

活性碳吸附装置

离心风机

水池
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