PHỤ LỤC
NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Văn bản số 03/JW-CV ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Công ty
TNHH JW nông sản)
1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư
Địa điểm xây dựng: Dự án được thực hiện tại lô H2, cụm công nghiệp
Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
2. Tác động môi trường của dự án đầu tư
Các tác động chính của dự án đầu tư nhà máy sản xuất chế biến nông sản
JW tại cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên
Quang được thể hiện qua các giai đoạn bao gồm:
- Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư.
- Giai đoạn thi công xây dựng dự án.
- Giai đoạn hoàn thiện đưa nhà máy đi vào vận hành ổn định với công
suất thiết kế sản phẩm rau quả đông lạnh 3.000 tấn/năm và các sản phẩm thực
phẩm khác 600 tấn/năm.
Theo từng giai đoạn, các hoạt động diễn ra có phần khác nhau nên yếu tố
tác động đến môi trường và nguồn gây ô nhiễm cũng sẽ thay đổi.
2.1. Các tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị của dự án
Giai đoạn chuẩn bị của dự án bao gồm thực hiện các thủ tục lập dự án,
hoàn thiện các hồ sơ về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường diễn ra trong thời
gian ngắn. Việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục không phát sinh các tác động có hại
đến môi trường.
2.2. Các tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
Giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình của dự án là giai đoạn gây ra
những ảnh hưởng tương đối lớn đến môi trường của khu vực. Tuy nhiên, những
ảnh hưởng này diễn ra trên diện rộng và trong khoảng thời gian nhất định của dự
án nên chỉ mang tính chất cục bộ.
2.2.1. Các tác động đến môi trường của hoạt động giải phóng mặt bằng
Cụm công nghiệp Phúc Ứng nói chung đã được phê duyệt chi tiết theo
Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 của UBND huyện Sơn Dương.

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa và một phần đất ở,
đất trồng cây hàng năm của hộ gia đình và UBND xã Phúc Ứng đang quản lý,
sử dụng. Khi tiến hành triển khai dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác bồi
thường, GPMB. GPMB đối với các hộ dân có diện tích đất nằm trên diện tích
đất quy hoạch đầu tư xây dựng dự án phải thu hồi với chi phí bồi thường,
GPMB tương đối lớn. Ngoài ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp
cũng chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch sẽ làm phát sinh thêm các chi
phí cho nhà đầu tư.
Khi tài sản trên đất, đất canh tác, đất sản xuất của các hộ dân trong diện
giải tỏa bị thu hồi, mặc dù nhận được kinh phí đền bù, hỗ trợ chuyển đổi nghề
nghiệp nhưng cũng có ảnh hưởng tới cơ hội việc làm từ đó ảnh hưởng tới thu
nhập của người dân địa phương. Nếu không kịp thời cấp đất canh tác mới hoặc
phương án đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thì việc làm và thu nhập của
người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chủ dự án tiến hành các thủ tục, hồ sơ để thực hiện GPMB và bồi thường
theo quy định, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân
dân và cộng đồng.
2.2.2. Các tác động đến môi trường của hoạt động thi công xây dựng
Các tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
được trình bày như sau:
Bảng 1: Các tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công,
xây dựng dự án
Đối tượng bị
tác động

Phạm vi, mức
độ tác động

1

San gạt mặt bằng, - CTR: Đất, đá
tập kết VLXD,
- Bụi.
đá, cát sỏi…

- Công nhân thi công.
- MT không khí, đất,
nước và cảnh quan
khu vực thi công.

- Mức độ: TB.
- Từ 1-200m từ
khu vực thi
công.

2

Thi công xây - Bụi, khí thải.
dựng các hạng
mục công trình - CTR thi công,
vật liệu thừa.
chính và phụ trợ

- Công nhân thi công.
- Môi trường không
khí, đất, nước và cảnh
quan khu vực dự án.

- Mức độ: TB.
- Từ 1 – 250m
từ khu vực thi
công.

3

Hoạt động của
các phương tiện
thi công.
Hoạt
động
phương tiện vận

- Mức độ: TB.
- Công nhân thi công.
- Từ 1 – 200m
- Môi trường không
từ khu vực thi
khí, đất, nước và cảnh
công. Đường
quan khu vực dự án.
vận chuyển.

TT

Nguồn phát sinh

Chất thải
phát sinh

- Bụi, khí thải.
- Dầu thải, chất
thải
nhiễm
dầu,…

chuyển

4

- Công nhân trên
công trường và dân
- CTR sinh cư sống xung quanh
- Mức độ: TB.
Sinh hoạt của cán hoạt.
khu vực dự án.
bộ, công nhân thi
- Khu vực dự
- Nước thải - Môi trường không
công
án.
sinh hoạt
khí, đất, nước và cảnh
quan xung quanh khu
vực dự án

5

Chất bẩn kèm
theo từ công
Môi trường đất, nước - Mức độ: TB.
Nước mưa chảy trường
thi
và cảnh quan xung - Khu vực dự
tràn
công, khu vực
quanh khu vực dự án án.
lán trại của
công nhân.

Các đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công của dự án được thể
hiện dưới bảng sau:
Bảng 2: Đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng
TT

Đối tượng bị
tác động

Không gian chịu sự tác động

Thời gian chịu sự
tác động

I

Đối tượng tự nhiên

1

Các tuyến đường Các tuyến đường vận chuyển
Trong suốt
giao thông xung nguyên vật liệu, máy móc thiết bị
gian thi công
quanh
đi qua.

2

Không khí

Chủ yếu là khoảng không gian
dọc theo các tuyến đường vận
chuyển nguyên liệu, phương tiện
thi công.

3

Đất đai

Khu vực diện tích đất xây dựng
Lâu dài
cho dự án đã được quy hoạch.

4

Nguồn nước

Nước mặt, nước ngầm trong khu Trong suốt
vực dự án.
gian thi công

II

Đối tượng kinh tế - xã hội

thời

Trong suốt thời gian
các phương tiện
tham gia thực hiện
xây dựng dự án.

thời

1

Các hộ dân sống dọc tuyến Thời gian tác động
Dân cư xung quanh
đường vận chuyển nguyên vật ngắn và không liên
dự án
liệu đến thi công dự án.
tục.

2.2.3. Các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong quá trình thi
công xây dựng
Trong quá trình thi công, xây dựng dự án sẽ khó lường trước được các rủi
ro, sự cố bất thường có thể xảy ra như:
- Sự cố tai nạn lao động: Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một
công đoạn thi công xây dựng nào của dự án, nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao
động rất đa dạng, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.
- Sự cố cháy nổ, chập điện, sét đánh: Thiên tai có ảnh hưởng rất lớn tới
hoạt động của dự án ví dụ như tình trạng mưa lớn gây ngập úng, gió lớn và lốc
xoáy trên địa bàn, sét đánh… đặc biệt là các hình thái thời tiết bất thường diễn ra
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
- Sự cố tai nạn giao thông: Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong
quá trình thi công, xây dựng gây thiệt hại về tài sản và tính mạng. Nguyên nhân
có thể do phương tiện thi công không đảm bảo an toàn kỹ thuật; người điều
khiển phương tiện không tuân thủ các nguyên tắc về an toàn giao thông. Ảnh
hưởng của tai nạn giao thông đối với con người và tài sản là tương đối rõ ràng.
Ở mức độ nhẹ là hỏng xe, phương tiện tham gia giao thông, xây xát chân tay,.. Ở
mức độ nặng hơn là gây chân, tay, đa chấn thương các bộ phận trên cơ thể và
nghiệm trọng hơn nữa là có thể dẫn tới tử vong. Do đó, tai nạn giao thông là vấn
đề nghiêm trọng luôn cần được quan tâm đúng mức.
- Rủi ro, sự cố trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị: Những rủi ro có
thể xảy ra trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị: Bị kẹt chân tay khi dỡ kiện
hoặc khi vận chuyển, lắp đặt; Làm đổ hoặc rơi gây hỏng chi tiết máy; Do va
chạm với xe nâng. Các tai nạn trong giai đoạn xây dựng thường là các tai nạn
nhỏ, có thể gây xước hoặc thâm tím chân tay,…
2.3. Các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành dự án
2.3.1 . Các tác động đến môi trường giai đoạn vận hành dự án
Các tác động đến môi trường trong giai đoạn vận hành dự án được trình
bày như sau:
Bảng 3: Các tác động đến môi trường trong giai đoạn vận hành dự án
TT

Nguồn phát sinh

Chất thải
phát sinh

Đối tượng bị
tác động

Phạm vi, mức độ
tác động

1

- Công nhân lao động.
Hoạt động của
- Bụi, khí thải, - Môi trường không
phương tiện vận
CO, SO2, NOx. khí, nước, đất và cảnh
chuyển
quan khu vực dự án.

- Mức độ: Trung
bình.
- Khu vực dự án và
xung quanh dự án.

2

- Khí thải từ
quá trình đốt
dầu của nồi hơi.
- Mùi hóa chất
Hoạt động sản trong sản xuất.
xuất chế biến
- Nước thải sản
nông sản
xuất.
- Phụ phế phẩm
sản xuất và
CTNH.

- Công nhân lao động.
- Môi trường không - Mức độ: Trung
khí, nước, đất và cảnh bình.
quan xung quanh khu - Khu vực dự án.
vực dự án.

3

Sinh hoạt của cán - Nước thải.
bộ công nhân viên - CTR sinh hoạt

- Mức độ: Trung
Môi trường đất, nước bình.
khu vực dự án.
- Khu vực dự án.

4

Môi trường nước, đất - Mức độ: Thấp.
Nước mưa chảy Chất bẩn từ mặt
và cảnh quan xung - Khu vực dự án và
tràn
sân, đường.
quanh khu vực dự án
xung quanh dự án.

Các đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công của dự án được thể
hiện dưới bảng sau:
Bảng 4: Đối tượng bị tác động trong giai đoạn vận hành
TT

Đối tượng bị
tác động

Không gian chịu sự tác động

Thời gian chịu sự
tác động

I

Đối tượng tự nhiên

1

Các tuyến đường Các tuyến đường vận chuyển Trong suốt thời
giao thông xung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gian nhà máy hoạt
quanh
và sản phẩm ra thị trường.
động.

2

Không khí

- Khoảng không gian dọc theo
các tuyến đường vận chuyển
nguyên vật liệu đầu vào và sản Trong suốt thời
gian nhà máy hoạt
phẩm đầu ra.
động.
- Phân xưởng sản xuất của nhà
máy.

3

Đất đai

Khu vực diện tích đất xây dựng
Lâu dài
cho dự án đã được quy hoạch.

Trong suốt thời
Nước mặt, nước ngầm trong khu
gian nhà máy hoạt
vực dự án.
động.

4

Nguồn nước

II

Đối tượng kinh tế - xã hội

1

Các hộ dân sống dọc tuyến Trong suốt thời
Dân cư xung quanh
đường vận chuyển nguyên vật gian nhà máy hoạt
dự án
liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.. động.

2.3.2. Các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt
động của dự án
Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ có khả năng phát sinh các rủi ro, sự cố sau:
- Sự cố tai nạn lao động: Sự cố về an toàn lao động thường xảy ra trong
quá trình hoạt động của dự án gây thiệt hại về người và tài sản, trong đó cơ bản
như vật nặng kẹp vào tay chân, trượt ngã, điện giật; tai nạn trong quá trình vận
hành máy móc thiết bị sản xuất,… Nguyên nhân dẫn đến tai nạn có thể do công
nhân không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động, không được tập huấn, đào
tạo thường xuyên về quy trình vận hành thiết bị, máy móc thiết bị không được
bảo dưỡng thường xuyên, ý thức của công nhân kém,…
- Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ đối với hoạt động của nhà máy có thể xảy
ra trong một số trường hợp liên quan đến cháy nhiên liệu, vận hành lò hơi gây
cháy nổ, vận hành hệ thống đông lạnh, vận hành máy biến áp, máy phát điện,…
- An toàn vệ sinh thực phẩm: An toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng trực
tiếp tới sức khỏe người lao động.
- Sự cố hỏng hệ thống xử lý nước thải: Sự cố hỏng hệ thống xử lý khí thải,
nước thải có thể xảy ra trong quá trình sản xuất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của
công nhân lao động và khu vực lân cận.
- Sự cố trong kho lạnh:
+ Hiện tượng đóng băng trong kho lạnh:
Sự chênh lệch lớn độ ẩm trong và ngoài kho lạnh (ví dụ kho lạnh ở nhiệt
độ 0 C đến -250C) là nguyên nhân xảy ra hiện tượng ngưng tụ. Khi vận chuyển
hàng hóa vào hoặc ra kho lạnh, tần suất đóng mở cửa sẽ làm luồng hơi ấm và ẩm
đi vào trong kho, hoặc do rò rỉ trên đường ống, thành tường của kho. Lúc này sẽ
xuất hiện hiện tượng ngưng tụ (do hệ thống lạnh vận hành để đạt được nhiệt độ
cài đặt). Hiện tượng ngưng tụ sẽ đến đọng sương, đóng băng, tạo tuyết, sương
mù,…xuất hiện bên trong kho lạnh như trên trần, sàn, tường, những palet, thùng
chứa hàng và cả hệ thống làm lạnh làm giảm công suất lạnh.
0

+ Sự cố rò rỉ khí NH3:

Trong kho lạnh, các bình chứa khí amoniac dùng để làm lạnh có nguy cơ
bị bật nắp hoặc rò rỉ do áp suất quá cao bên trong bình chứa. Khí amoniac có
tính độc rát cao và khả năng gây bỏng cho người trực tiếp tiếp xúc khi có nồng
độ cao.
- Sự cố nổ nồi hơi: Một số nguyên nhan cơ bản gây ra sự cố nổi nồi hơi
như: Nổ do nhiên liệu, cạn nước quá mức, chất lượng nước đầu vào không đảm
bảo, khởi động thiết bị sai quy định, lắp đặt nồi hơi không đúng quy cách, điều
kiện bảo dưỡng kém,…
- Sự cố thiên tai: Bão, áp thấp nhiệt đới, sét đánh trong giai đoạn hoạt
động của nhà máy.
3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiêu cực của dự án trong giai
đoạn chuẩn bị
Giai đoạn chuẩn bị của dự án không phát sinh các tác động tiêu cực nên
loại trừ biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ở giai đoạn này.
3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường giai đoạn
thi công xây dựng
3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn
giải phóng mặt bằng
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW tại cụm công
nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hiện
trạng khu vực quy hoạch xây dựng là đất trồng lúa và một phần đất ở, đất trồng
cây hàng năm của hộ gia đình và UBND xã Phúc Ứng quản lý, sử dụng. Khu
vực dự án không có hộ dân sinh sống.
Chủ dự án tiến hành các thủ tục hồ sơ để thực hiện giải phóng mặt bằng
và bồi thường theo đúng quy định, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến
đời sống của nhân dân và cộng đồng.
3.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án
trong giai đoạn thi công xây dựng
(1). Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí
a. Bụi do hoạt động đào đắp, san gạt
- Sử dụng các máy thi công mới, phát thải lượng khí ít.
- Tiến hành thi công tập trung, thi công dứt điểm từng công đoạn, tránh
kéo dài thời gian.
- Quá trình đào đắp: Thực hiện theo phương án đào đến đâu được tập kết

và đổ san gạt đến đấy và thực hiện trong ngày.
- Che chắn công trường thi công: Sử dụng tường tôn cao 3m bao quanh
khu vực dự án, đặc biệt che chắn cẩn thận khu vực tiếp giáp với tuyến đường
dẫn từ tuyến đường chính đi vào dự án.
- Phun nước tưới ẩm nhằm giảm thiểu bụi khu vực thi công phát tán vào
môi trường. Phun nước vào thời điểm buổi sáng và buổi chiều đặc biệt là khi
thời tiết khô, nóng. Tần suất tưới nước: Mỗi ngày 02 lần và 04 lần/ngày đối với
thời tiết nắng nóng.
- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho các CBCNV thi
công trên công trường để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe công nhân.
- Kiểm tra định kỳ sức khỏe cho công nhân để hạn chế các bệnh về đường
hô hấp.
- Trong quá trình san gạt, thi công xây dựng các công trình tại dự án nếu
phát hiện khoáng sản, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của
pháp luật.
b. Bụi, khí thải từ quá trình bốc dỡ, lưu trữ nguyên, vật liệu xây dựng
Trong quá trình bốc dỡ, lưu trữ nguyên vật liệu của dự án, bụi phát sinh
chủ yếu đối với một số loại nguyên vật liệu gồm cát, đá, xi măng,...Để giảm
thiểu bụi từ quá trình này, Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:
- Tiến hành bốc dỡ đúng nơi quy định tại vị trí tập kết nguyên vật liệu (vị
trí tập kết khu vực tiếp giáp với nhà điều hành dự án). Trong thời gian bốc dỡ
hạn chế những người không liên quan ra vào khu vực để tránh tác động của bụi.
- Không tiến hành bốc dỡ vào ngày mưa, gió lớn.
- Nếu bốc dỡ trong những ngày nắng nóng sẽ kết hợp tưới nước dập bụi
khi cần thiết.
- Đảm bảo nguyên liệu được phủ bạt, che chắn cẩn thận, đặc biệt là cát,
sỏi,... hạn chế gió phát tán bụi vào môi trường, tránh bị cuốn theo dòng nước vào
những ngày mưa.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đối với công nhân trực tiếp tiến hành
bốc dỡ.
c. Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng
- Giảm thiểu khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công:
+ Sử dụng nhiên liệu đúng chất lượng quy định của máy móc, nhiên liệu
có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

+ Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, tiêu hao ít nhiên liệu và
thân thiện với môi trường.
+ Thường xuyên kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc,
thiết bị,...
+ Bố trí lịch thi công phù hợp, không bố trí thi công tập trung tại một vị
trí để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn cùng một lúc. Tuy nhiên,
mật độ các phương tiện thi công phụ thuộc vào bố trí công trình xây dựng.
+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải và thiết bị thi công.
+ Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNV tại công trường.
- Giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn, cắt kim loại:
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia công đoạn
hàn: kính hàn, găng tay, mũ và quần áo bảo hộ lao động.
+ Yêu cầu công nhân hàn chấp hành đúng nội quy công trường và nội quy
an toan lao động.
+ Sử dụng các loại que hàn theo đúng quy định và phù hợp với mục đích
sử dụng.
d. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung
- Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần phải có kế hoạch thi công hợp lý.
Các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào… không được
hoạt động trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.
- Công nhân thi công trên công trường sẽ được trang bị bảo hộ lao động
hạn chế hoặc chống ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai…
- Các phương tiện vận chuyển hạn chế dùng còi trong khu dân cư.
- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện thi công,
thay thế các bộ phận bị truyền động do dão, lắp đặt và bảo trì các thiết bị giảm
thanh, đảm bảo đạt tiêu chuẩn về độ ồn theo quy định và luôn đảm bảo máy móc
hoạt động tốt.
- Đối với các thiết bị có độ ồn lớn, chống rung lan truyền bằng dùng các
kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn hay gối đàn hồi cao su...
- Chống rung cho việc ép cọc bằng việc hạn chế số lượng thiết bị thi công

đồng thời bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.
- Quy định tốc độ xe từ 15 – 20 km/h trong khu vực tập trung đông dân
cư, tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu đặc biệt là tuyến đường nối từ
Quốc lộ 2C đi vào khu vực dự án.
(2). Giảm thiểu tác động tới môi trường nước
a. Nước thải sinh hoạt
- Tăng cường tuyển dụng công nhân là người dân địa phương có điều kiện
tự túc ăn, ở và sinh hoạt. Tổ chức thi công hợp lý để giảm tối đa sự tập trung
nhân công trong giai đoạn xây dựng, giảm phát thải đến mức thấp nhất.
- Ngoài ra để giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai
đoạn này, Chủ dự án bố trí các nhà vệ sinh lưu động. Định mức 20 người/nhà vệ
sinh, do vậy trong khu vực công trường sẽ lắp đặt 01 nhà vệ sinh lưu động, loại
300 lít/nhà. Định kỳ bổ sung chế phẩm EM để tăng hiệu quả xử lý.
Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu động trên công trường trong giai đoạn thi
công xây dựng phụ thuộc nhiều vào hình thức tổ chức thi công của các nhà thầu.
Việc lựa chọn vị trí sẽ tuân thủ theo nguyên tắc sau:
- Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo
đúng tiêu chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ
Xây dựng (TCVN 7957:2008).
- Không gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình, cơ quan,…xung quanh khu
vực dự án.
- Không gây mất thẩm mỹ, mất mỹ quan đô thị. Không đặt các cụm nhà
vệ sinh lưu động ngoài khuôn viên dự án.
- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào
đường thoát nước thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ được đưa
vào tuyến quy hoạch hay hệ thống thoát nước tùy theo từng giai đoạn thực hiện
xây dựng dự án. Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho
các hoạt động xây dựng của dự án cũng như không gây ảnh hưởng đến hệ thống
thoát nước thải chung của khu vực xung quanh.
- Phân bùn từ bể phốt công trường sẽ do đơn vị cung cấp dịch vụ VSMT
có đầy đủ tư cách pháp nhân thu gom và xử lý theo định kỳ 10 ngày/lần. Cam
kết không xả vào nguồn nước tiếp nhận hoặc các khu vực không được phép.
b. Nước mưa chảy tràn và nước thải thi công
Trong quá trình thi công xây dựng, Công ty bố trí rãnh thoát nước và định
hướng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nước bề

mặt, không gây nên tình trạng ngập úng cục bộ, đồng thời để hạn chế lượng
nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn trong khu vực gây ô nhiễm nguồn
nước mặt. Phương án thiết kế mạng lưới thoát nước mưa cũng như thoát nước
thải của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa vào thiết
kế, xây dựng.
- Mặt khác chủ dự án sẽ chú ý tới các đường thoát nước mưa tại các bãi
tập kết nguyên vật liệu, tạo các rãnh thoát nước mưa tạm thời nhằm tránh tồn
đọng nước mưa đồng thời tạo khả năng lắng cặn trước khi nước mưa thoát ra
nguồn tiếp nhận.
- Phương án thoát nước chảy tràn bề mặt chủ yếu dựa vào khả năng thoát
nước tự nhiên theo độ dốc của địa hình, đào thêm các tuyến rãnh thoát nước tạm.
Nước thoát chủ yếu theo hướng Tây về phía QL2C.
- Quá trình thi công đến đâu gọn đến đấy, không dàn trải trên toàn bộ diện
tích nhằm hạn chế lượng mưa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa mưa.
- Các phương tiện thi công, vận chuyển đến thời kỳ bảo dưỡng cần đưa
đến các xưởng sửa chữa cơ khí, gara để sửa chữa và thay thế. Không tiến hành
sửa chữa, thay dầu mỡ trên khu vực công trường nhằm hạn chế tới mức thấp
nhất sự rơi vãi của các loại dầu mỡ ra môi trường.
- Tất cả nước thải thi công công trình bao gồm nước thải xây dựng, nước
rửa thiết bị,... sẽ được tập hợp tại hố thu nước để lắng và một phần quay lại sử
dụng tuần hoàn cho công tác xây dựng. Phần nước thải còn lại được xử lý sơ bộ
bằng cách cho qua song chắn rác trước khi vào hố lắng để lọc, lắng rác thải và
cặn lắng nhằm hạn chế tối đa các chất gây ô nhiễm môi trường trước khi thải
vào nguồn tiếp nhận. Hố ga và rãnh thoát nước đều được thiết kế có nắp đậy
bằng tấm đan bê tông.
- Tất cả nước thải thi công công trình bao gồm nước thải xây dựng, nước
rửa thiết bị,... sẽ được tập hợp tại hố thu nước để lắng và một phần quay lại sử
dụng tuần hoàn cho công tác xây dựng. Phần nước thải còn lại được xử lý sơ bộ
bằng cách cho qua song chắn rác trước khi vào hố lắng để lọc, lắng rác thải và
cặn lắng nhằm hạn chế tối đa các chất gây ô nhiễm môi trường trước khi thải
vào nguồn tiếp nhận. Hố ga và rãnh thoát nước đều được thiết kế có nắp đậy
bằng tấm đan bê tông.
(3). Giảm thiểu chất thải rắn
a. Chất thải rắn sinh hoạt

Dự án tuyển dụng chủ yếu công nhân địa phương nên giảm bớt nhu cầu
ăn ở tại công trường.
Tất cả rác sinh hoạt được thu gom và tập trung vào các thùng chứa có
dung tích 120 lít (trang bị 03 thùng phuy). Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng
đến thu gom và đưa đi xử lý hàng ngày.
Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong công tác thu gom rác thải đối với
công nhân trên công trường cần:
- Lập nội quy tại công trường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường trong mỗi người công nhân lao động.
- Tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh của công nhân xây dựng,
tránh việc vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh và mỹ quan.
b. Chất thải rắn xây dựng
- Hạn chế tối đa các chất thải phát sinh trong thi công.
- Thu gom đất đá, vật liệu xây dựng, vỏ các bao bì xi măng, cót ép, gỗ đưa
vào các vị trí trên khuôn viên khu đất xây dựng dự án để tái sử dụng vào các
mục đích khác hoặc san lấp mặt bằng.
- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn
xây dựng. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt
động xây dựng của dự án.
- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh gây lãng phí.
- Các loại phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng,
chai lọ, các mẩu sắt thép dư thừa... sẽ được thu gom để bán cho đơn vị thu mua.
c. Chất thải nguy hại
- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực dự
án (chỉ sửa chữa trong trường hợp có sự cố). Hoạt động thay dầu, bảo dưỡng,
sửa chữa thiết bị sẽ chuyển cho Trung tâm bảo dưỡng thiết bị máy móc gần nhất
trong khu vực.
- Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH.
- Thu gom tối đa lượng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu mỡ…vào các

thùng chứa riêng biệt có nắp đậy đặt ở kho tạm trong khu vực dự án. Trang bị 01
thùng phuy loại 120 lít đặt tại khu vực công trường có dán nhãn để chứa chất
thải nguy hại phát sinh (đặt ở nơi có mái che).
- Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy
hại theo đúng quy định của pháp luật.
3.3. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường giai đoạn
vận hành
3.3.1. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển
Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm,
phụ phẩm được xem là dạng ô nhiễm phân tán dọc theo tuyến đường vận
chuyển. Để ngăn ngừa và hạn chế khả năng phát tán bụi, khí thải ra môi trường
không khí, Công ty yêu cầu chủ phương tiện thực hiện các biện pháp sau:
- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn sân, nhà xưởng để hạn chế ô
nhiễm do bụi gây ra.
- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh khuôn viên nhà máy để tạo bóng
mát, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường.
- Thực hiện biện pháp tưới nước làm ẩm đường giao thông, đặc biệt là vào
những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh với tần suất 02 lần/ngày và bố trí các
phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý, khoa học, bãi đỗ xe rộng rãi,
thông thoáng từ mọi phía.
- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển hàng hóa của
nhà máy. Không sử dụng các phương tiện giao thông vận tải quá cũ, quá thời
gian lưu hành.
- Phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng và đi đúng tốc độ quy định,
xe phải được vệ sinh sạch sẽ tránh gây ảnh hưởng mùi trong lúc vận chuyển.
b. Giảm thiểu bụi, khí thải từ nồi hơi
Khí thải phát sinh từ nồi hơi đốt bằng dầu DO được xem là nguồn tác
động không ô nhiễm nhiều tới môi trường không khí, tuy nhiên khi lựa chọn,
Chủ đầu tư sẽ xem xét, nghiên cứu, lựa chọn kỹ càng những đơn vị cung cấp nồi
hơi có cam kết khí thải đầu ra không vượt quá quy chuẩn cho phép.
c. Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng
Máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng trong trường hợp nhà máy mất điện

nên mức độ ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện không lớn và không thường
xuyên. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa nguồn tác động từ máy phát điện, Chủ dự
án thực hiện biện pháp giảm thiểu như sau:
- Bố trí khu vực đặt máy phát điện riêng biệt, cách xa khu văn phòng,
nhà xưởng…nhằm giảm thiểu tác động khí thải từ máy phát điện đến khu vực
xung quanh.
- Chủ đầu tư ưu tiên lựa chọn máy phát điện loại tốt từ nhà sản xuất uy tín,
thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và bảo dưỡng, thay thế những thiết
bị hư hỏng. Sử dụng loại dầu có hàm lượng %S = 0,05% để giảm nồng độ SO2
trong khí thải. Bảo trì bảo dưỡng để khí thải đạt tiêu chuẩn cho phép.
- Bố trí quạt thông gió ở vị trí hợp lý đảm bảo tiêu thoát khí thải phát sinh
trong quá trình chạy máy phát điện.
- Sử dụng móng bê tông vững chắc, xây dựng tường gạch quanh khu vực
đặt máy và lắp đệm giảm chấn để chống rung dưới chân máy.
d. Mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung
Thành phần ô nhiễm trong nước thải chế biến nông sản, nước thải sinh
hoạt với hàm lượng cặn và các chất hữu cơ cao. Quá trình vận chuyển nước thải
từ phân xưởng sản xuất, chế biến và khu vệ sinh của CBCNV đến điểm tập kết
nước thải để đấu nối vào các công trình xử lý và từ hệ thống XLNT đến hệ
thống thoát nước chung của cụm công nghiệp lâu ngày sẽ làm lắng đọng chất
rắn đồng thời phát sinh mùi hôi do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ. Do
vậy, việc khai thông cống rãnh, vệ sinh mặt bằng sẽ được Chủ dự án quan tâm
thực hiện nhằm hạn chế khả năng phát sinh mùi hôi.
Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh trên đường thoát nước thải, Công ty sẽ bố
trí nhân viện vệ sinh định kỳ, khai thông cống rãnh 01 lần/tuần tránh tình trạng ứ
đọng các loại chất thải trên đường thoát nước.
e. Mùi từ nhà chứa rác thải sinh hoạt, phụ phế phẩm và khu chứa
chất thải nguy hại
Công ty sẽ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu mùi hôi từ khu nhà chứa
RTSH, kho chứa phụ phế phẩm và khu chứa CTNH như sau:
- Lưu giữ tạm thời các loại rác thải sinh hoạt, phụ phế phẩm trong các
thùng kín có nắp đậy. Riêng đối với CTNH chứa trong các thùng có nắp đậy và
dán nhãn cảnh báo.
- Đối với các loại phụ phế phẩm như rau, củ, quả thừa, bị hỏng, Công ty
tiến hành thu gom tập trung sau đó cho các hộ gia đình gần dự án tận dụng trong

chăn nuôi.
- Đối với các loại thực phẩm chế biến khác có thành phần hữu cơ không
đạt yêu cầu được thu gom chưa trong các thùng có phủ một lớp đá để giảm quá
trình phân hủy hữu cơ gây mùi hôi.
- Khi khối lượng rác thải đủ lớn, Công ty thuê đơn vị có chức năng về môi
trường đến thu gom, vận chuyển đi xử lý tránh phát tán mùi, chất thải ra môi trường.
f. Mùi hóa chất từ hoạt động sản xuất
Trong hoạt động chế biến nông sản và vệ sinh khử trùng nhà máy thường
sử dụng các hóa chất khác nhau như Chlorine, các chất tẩy rửa…tạo ra các chất
gây mùi, hơi hóa chất có tác động đến môi trường và sức khỏe con người khi
tiếp xúc trong đó đặc trưng nhất là Chlorine.
Trong hệ thống cấp đông, đông lạnh sử dụng các chất dung môi lạnh như
Amoniac (NH3) trong quá trình sản xuất có thể phát sinh hiện tượng rò rỉ hơi
hóa chất gas lạnh gây mùi hóa chất trong khu vực công nghệ sản xuất của nhà
máy, tuy nhiên Công ty trang bị các thiết bị ngăn ngừa rò rỉ hơi hóa chất, hệ
thống tải lạnh được kiểm định an toàn, máy nén lạnh luôn được bảo hành đảm
bảo độ kín, các thiết bị, bồn chứa an toàn hóa chất…thực hiện theo Nghị định số
108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày
08/02/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
108/2008/NĐ-CP.
Ngoài ra, nhà máy thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi từ hóa chất
trong quá trình sản xuất như sau:
- Đối với việc sử dụng hóa chất tẩy rửa và khử trùng (Chlorine) tại dự án
luôn tuân thủ đúng liều lượng, đúng quy cách sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm môi
trường không khí bên trong và bên ngoài nhà máy (an toàn vệ sinh môi trường).
- Đối với công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh nhà xưởng cần được
trang bị và sử dụng đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như: gang tay, ủng cao su,
mặt nạ phòng độc…để tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.
- Trang bị đồng hồ kiểm tra áp lực, chống rò rỉ khí Amoniac (NH3) để kịp
thời ngăn ngừa sự cố rò rỉ NH3 ra môi trường xung quanh.
- Trong quá trình sản xuất các nguồn hóa chất dùng trong sản xuất đều có

quy định chặt chẽ về hướng dẫn sử dụng, trang bị bảo hộ lao động theo quy định
và có chế độ kiểm tra giám sát chặt chẽ cũng như sử dụng an toàn.
- Khu vực chứa hóa chất phải được cách ly, đặt các biển báo nguy hiểm,
biển chỉ dẫn sử dụng, cảnh báo cháy. Phần mái kho chứa phải được bố trí quạt
hút thông gió. Bố trí vòi nước áp suất mạnh, mặt nạ phòng độc để dễ dàng sử
dụng khi có tình huống sự cố xảy ra.
3.3.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải
a. Nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn có thành phần ô nhiễm chủ yếu là các chất rắn lơ
lửng không có hóa chất độc hại từ quá trình sản xuất do các máy móc, thiết bị và
dây chuyền sản xuất đều được thực hiện trong nhà xưởng, không có dầu mỡ hay
chất thải do sản xuất cuốn theo nước mưa.
Thu gom nước mặt trên mặt bằng sử dụng hố ga thu nước mưa. Cuối mỗi
đường ống thoát nước mưa sẽ xây dựng bể lắng/hố ga để tách chất rắn lơ lửng
trong nước mưa trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung.
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kết hợp giữa hệ thống rãnh xây có
nắp đan hở rãnh và hệ thống cống ngầm.
- Tuyến rãnh thoát nước thiết kế cho các công trình xây dựng có kích
thước B=0,4 – 0,5m; H=0,6 – 0,7m xây dựng dọc theo tuyến đường từ đó thoát
ra hệ thống thoát nước chung.
- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra
phát hiện hỏng hóc để có kế hoạch sửa chữa thay thế kịp thời.
- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát
nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường
thoát nước.
- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các
chất bẩn trong nước mưa.
b. Nước thải sinh hoạt
* Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh:
Nước thải sinh hoạt của dự án phát sinh chủ yếu là nước thải từ khu vực
vệ sinh của CBCNV làm việc trong nhà máy. Nước thoát từ khu vệ sinh được
thu gom vào bể tự hoại để xử lý ở ngay mỗi khu nhằm giảm bớt nồng độ các
chất hữu cơ sau đó dẫn ra bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung của
nhà máy.

Đơn vị sẽ xây dựng bể tự hoại cải tiến để xử lý nước thải sinh hoạt cho
phép đạt hiệu suất tốt nhất và ổn định. Bể tự hoại là công trình thực hiện đồng
thời hai chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắn. Cặn rắn được giữ lại trong bể từ
03 – 06 tháng. Trong thời gian này dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí, các chất
hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các
chất vô cơ hòa tan. Phần nước thải được thải ra ngoài theo ống dẫn, còn lượng
bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên dùng.
* Nước thải nhà bếp:
Đặc trưng của nước thải từ khu vực nhà ăn có chứa hàm lượng dầu mỡ
tương đối cao, nếu không được thu gom xử lý sẽ gây tắc nghẽn đường ống thoát
nước. Vì vậy, để giảm thiểu tác động của nước thải phát sinh từ khu nhà ăn, Chủ
đầu tư sẽ tiến hành lắp đặt bể tách dầu mỡ để thu lượng dầu nổi trên bề mặt
trước khi dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.
c. Nước thải sản xuất
- Nước thải rửa nông sản:
Nước thải phát sinh từ quá trình rửa rau, củ, quả; rửa dụng cụ chế biến
được xử lý sơ bộ bằng bể lắng cát. Bể lắng cát có tác dụng loại bỏ cát, dăm, các
loại xỉ khỏi nước thải. Trong nước thải, bản thân cát không độc hại tuy nhiên sẽ
gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các công trình và thiết bị trong thiết
bị xử lý như ma sát làm mòn thiết bị, lắng cặn trong các ống dẫn, làm giảm thể
tích hữu dụng của các bể xử lý và tăng tần số làm sạch các bể này.
Hoạt động của bể lắng cát dựa trên nguyên lý lắng nhờ tác dụng của trọng
lực. Thiết kế bể lắng cát để các hạt cát và các hạt vô cơ được giữ lại còn các chất
lơ lửng hữu cơ khác thì chảy sang các công trình xử lý tiếp theo.
- Nước giải nhiệt cho nồi hơi:
Trong quy trình sản xuất của nhà máy, công đoạn sơ chế (luộc và chần)
nông sản được thực hiện bằng nồi hơi. Lượng nước sử dụng cho giải nhiệt nồi
hơi được tái sử dụng và được bổ sung phần nước bị bốc hơi.
d. Trạm xử lý nước thải tập trung
Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy sản xuất chế biến nông
sản JW được xây ngầm bằng BTCT, nắp đậy bằng bê tông. Toàn bộ nước thải
của nhà máy sau khi được xử lý sơ bộ tại mỗi công trình sẽ đưa về trạm xử lý
nước thải tập trung bao gồm hệ thống các bể sinh học: bể điều hòa, hệ thống xử
lý hóa lý, bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng. Nước thải sau khi xử
lý qua hệ thống XLNT tập trung đạt loại B, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Nước thải sau đó chảy ra
điểm đấu nối với hệ thống thoát nước thải của cụm công nghiệp.
3.3.3. Về công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn
a. Đối với RTSH và phụ phế phẩm nông sản
+ Lưu giữ tạm thời các loại rác thải sinh hoạt và phụ phế phẩm trong các
thùng kín có nắp đậy tại nhà chứa rác thải sinh hoạt trong nhà máy, bố trí 10
thùng rác tại khuôn viên dự án để thu gom rác thải sinh hoạt.
+ Phần chất thải vô cơ (chủ yếu là chai lọ, vỏ đồ uống…) tiếp tục được
phân loại thu gom vào một khu vực riêng tại nhà máy và bán lại cho tổ chức, cá
nhân thu mua.
+ Đối với các loại rác thải hữu cơ như rau, củ quả, canh, cơm thừa được
công nhân thu gom tận dụng để chăn nuôi.
+ Chủ dự án ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ để hạn chế lượng chất thải
sinh hoạt phát sinh.
+ Đối với các phụ phế phẩm trong sản xuất, vào cuối mỗi ca làm việc
trong ngày, Công ty sẽ cho nhân viên vệ sinh của nhà máy đến phân xưởng sơ
chế để thu gom, tập kết lượng rác trên vào kho chứa rác thải của nhà máy.
+ Đối với bao bì hỏng, giấy vụn: Lượng rác thải này được công nhân thu
gom, tạm chứa ở kho chứa RTSH sau đó bán cho các đơn vị thu mua phế liệu.
+ Đối với thùng chứa Chlorine, cal chứa nước chuyên dụng rửa rau quả:
Được thu gom và rửa sạch cal chứa trước khi bán phế liệu.
+ Đối với bùn thải tại HTXL nước thải: Nhà máy ký hợp đồng với đơn vị
có chức năng xử lý đến nạo vét định kỳ.
+ Bên cạnh đó, Công ty sẽ tuyên truyền, giáo dục ý thức công nhân giữ
gìn vệ sinh môi trường chung sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi.
+ Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng về môi trường trong việc
thu gom, vận chuyển rác thải của huyện Sơn Dương để tiến hành vận chuyển
RTSH, các phụ phế phẩm nông sản đến bãi rác tập trung, tránh tồn đọng lượng
rác thải trên với khối lượng lớn trong thời gian dài.
b. Đối với CTNH

+ Đơn vị tiến hành phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH.
+ Thu gom tối đa lượng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu mỡ…vào các
thùng chứa riêng biệt có nắp đậy đặt trong nhà chứa CTNH, bên ngoài nhà chứa
có dán các biểu tượng cảnh báo nguy hại. Bố trí 03 thùng phuy 120 lít có nắp
đậy để chứa CTNH.
+ Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy
hại theo đúng quy định của pháp luật.
3.3.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động khác
(1). Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung
a. Đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất
- Dây chuyền công nghệ của dự án được trang bị các máy móc hoàn toàn
mới, hiện đại nên mức độ tạo ra tiếng ồn, rung động được hạn chế.
- Đơn vị lắp đệm chống ồn cho máy móc, thiết bị sản xuất để hạn chế tối
đa tiếng ồn và chấn động làm ảnh hưởng đến công nhân.
- Kiểm tra máy móc định kỳ, bôi trơn và thay những chi tiết hư hỏng đảm
bảo quá trình sản xuất.
- Kiểm tra định kỳ các thông số kỹ thuật về mức độ ồn trong xưởng sản
xuất nhằm đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động.
- Công nhân được trang bị các phương tiện chống ồn, chống rung (như nút
bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ,…).
- Trồng cây xanh xung quanh Nhà máy nhằm hấp thụ giảm ồn và giảm
bụi, khí thải phát tán vào môi trường xung quanh.
- Kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương
tiện bảo hộ lao động của công nhân.
b. Đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của phương tiện vận tải
- Yêu cầu các lái xe sử dụng còi xe đúng quy định của ngành giao thông.
- Bố trí số lượng xe vận chuyển hợp lý, trọng tải của xe đảm bảo đúng với
trọng tải của đường.
- Đảm bảo vận chuyển đúng tải trọng, tuân thủ Luật An toàn giao thông.
- Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công nhân về tuân thủ luật lệ an toàn
giao thông, nâng cao ý thức tránh nhiệm của người tham gia giao thông.

- Có kế hoạch tu dưỡng, bảo trì định kỳ đối với tuyến đường vận chuyển,
phối hợp với nhân dân chính quyền địa phương cùng tu dưỡng bảo trì, sửa chữa
nếu hệ thống đường xảy ra hiện tượng hỏng hóc, xuống cấp.
(2). Biện pháp giảm thiểu tác động từ nhiệt thừa
Vấn đề khống chế ô nhiễm nhiệt bao gồm việc kiểm soát quá trình phát
tán nhiệt ở các khu vực có nhiệt độ cao như: Máy phát điện, nồi hơi đốt dầu và ở
các khu vực có nhiệt độ rất lạnh như kho lạnh, tủ đông tiếp xúc, máy đá
vảy,…áp dụng các biện pháp thích hợp với các chế độ nhiệt cao và nhiệt thấp
như sau:
- Khu vực phòng lắp đặt máy có nhiệt độ cao đảm bảo được thiết kế phù
hợp với tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, thông thoáng và đảm bảo chế độ vi khí
hậu bên trong công trình, đặc biệt là những vị trí thao tác của người công nhân
bằng cách thiết lập hệ thống thông gió tự nhiên, hệ thống hút gió chung. Bên
cạnh đó, bố trí quạt thông gió cục bộ, lắp đặt máy điều hòa cho khu văn phòng
làm việc, trang bị bảo hộ lao động trong môi trường nhiệt độ cao thích hợp với
vị trí sản xuất.
- Khu vực nhà xưởng có nhiệt độ thấp (kho lạnh, tủ đông, máy đá vảy,…):
Trang bị chế độ bảo hộ đặc biệt như áo bảo hộ chống lạnh, quy định thời gian
làm việc an toàn chống lạnh,…với công nhân phù hợp hợp với điều kiện làm
việc theo quy định.
- Trồng cây xanh bao quanh khu vực nhà máy, phân xưởng sản xuất để cải
thiện điều kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí.
4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường, phương án phòng
ngừa, ứng phó sự cố môi trường
4.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án
Chủ đầu tư dự án “ Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW tại cụm công
nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” sẽ có
trách nhiệm tổ chức thực hiện các công trình nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ
môi trường cho các giai đoạn chuẩn bị xây dựng, vận hành của dự án. Khi triển
khai cần được xem xét vai trò và trách nhiệm cho từng giai đoạn, cụ thể được
trình bày dưới bảng sau:

Bảng 5: Chương trình quản lý dự án
Giai đoạn
hoạt động
của dự án

Các hoạt động
của dự án

Giai đoạn
chuẩn bị

Dọn dẹp, vệ
sinh khu đất Sinh khối thực vật
thực hiện dự án

- San gạt mặt
bằng.
-Vận chuyển
vật
Giai đoạn thi nguyên
công
xây liệu, máy móc,
dựng cơ bản thiết bị.
- Xây dựng các
hạng mục công
trình.

Các tác động môi
trường

Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường

Triển khai
Thu gom và thuê đơn vị có chức năng về môi trường vận
trước khi xây
chuyển đến bãi rác tập trung của khu vực
dựng dự án

- Tưới nước 03 lần/ngày trên các tuyến đường trong khu vực
dự án hạn chế bụi.
- Phân luồng đường giao thông.
- Che chắn khi vận chuyển.
Bụi, khí thải, tiếng - Hạn chế tốc độ.
ồn, rung.
- Lựa chọn phương tiện, máy móc hiện đại, phát thải ít và độ
ồn thấp.
- Quây bạt, tấm chắn khu vực thi công xây dựng.
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ.
- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.

- Nước thải (nước
mưa chảy tràn, nước
thải sinh hoạt của
công nhân XD,
nước thải thi công).

Thời gian
thực hiện và
hoàn thành

Triển
khai
các biện pháp
giảm thiểu ô
nhiễm ngay
trong các giai
đoạn của quá
trình
thi
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, có hố ga lắng cặn trước công.
khi chảy vào nguồn tiếp nhận.
- Không thay dầu, ngăn chặn rò rỉ xăng dầu trong DA.
- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng được xử lý tại
nhà vệ sinh di động.
- Nước thải thi công được xử lý bằng hố thu nước để lắng và
tái sử dụng một phần. Phần còn lại được xử lý sơ bộ qua song
chắn rác trước khi vào hố lắng sau đó thoát ra MT tiếp nhận.

Hoạt động
hoạt
Giai
đoạn CBCNV
nhà máy đi việc trong
vào vận hành máy

sinh
của
làm
nhà

- Chất thải rắn
(CTR XD, CTR sinh
hoạt của công nhân
XD).

- Đất đá thải được tận dụng để san nền.
- Rác thải xây dựng: Bao bì xi măng, cót ép, gỗ...có thể tái sử
dụng vào mục đích khác.
- CTR sinh hoạt được hợp đồng vận chuyển đi xử lý.

- Rủi ro sự cố trong
quá trình thi công
(tai nạn lao động, tai
nạn giao thông, gây
mất TTANKV).

- Thực hiện nghiêm ngặt các quy định trong thi công xây
dựng.
- Phối hợp với lực lượng an ninh tuần tra khu vực giữ an ninh
trật tự công cộng.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03
ngăn (thể tích 41 m3) sau đó đấu nối với hệ thống XLNT tập
trung của nhà máy.
- Nước thải:
- Nước thải từ khu bếp ăn ca được xử lý sơ bộ bằng bể tách
+ Nước thải sinh
mỡ (thể tích 12 m3) sau đó cùng với NTSH chảy về hệ thống
hoạt của CBCNV.
XLNT tập trung của nhà máy.
+ Nước thải từ khu
- NT sản xuất xử lý sơ bộ bằng bể lắng cát sau đó chảy về hệ
nhà ăn ca.
thống XLNT tập trung của nhà máy.
+ Nước thải sản
- Hệ thống XLNT tập trung gồm các bể xử lý sinh học xử lý
xuất.
nước thải đảm bảo đạt giá trị cho phép theo các quy định của
- NMCT.
pháp luật về môi trường.
- Nước mưa chảy tràn chảy theo hệ thống rãnh qua hố ga sau
đó chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
- CTR (CTRSH và
CTR sản xuất).
- Bùn thải của hệ
thống xử lý nước
thải.
- Chất thải nguy hại

- Rác thải được thu gom, phân loại, tận dụng thành phần tái
chế, tái sử dụng.
- Rác thải sinh hoạt tập kết tại nhà chứa rác sau đó được hợp
đồng vận chuyển đi xử lý.
- Phụ phế phẩm trong quá trình sản xuất: Được thu gom, tập
kết về nhà chứa RTSH sau đó tiến hành phân loại (đối với
phụ phế phẩm từ nông sản thu gom với RTSH đến bãi rác thải

Biện
pháp
giảm thiểu ô
nhiễm được
thực
hiện
song
song
với quá trình
hoạt
động
của nhà máy.

tập trung; Thùng đựng hóa chất, cal đựng rửa sạch sau đó bán
phế liệu).
- Bùn thải được nhà máy thuê đơn vị có chức năng thu gom,
xử lý.
- CTNH được thu gom về nhà chứa CTNH trong các thùng có
nắp đậy kín sau đó Chủ dự án hợp đồng với đơn vị đủ chức
năng đến vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Khí thải độc hại: hơi
hoá chất, mùi, khí
thải của các phương
tiện giao thông, mùi
từ hệ thống XLNT
tập trung….

- Hạn chế xe cộ đi lại trong khu vực sản xuất.
- Trong quy hoạch đã xây dựng riêng các khu chức năng tránh
gây phát sinh bụi, khí thải tác động đến môi trường không
khí.
- Tuân thủ các nội quy vệ sinh an toàn lao động của nhà máy,
áp dụng các biện pháp giảm thiếu khác.
- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy.

Những rủi ro và sự
cố có thể xảy ra
(cháy nổ, rò rỉ hơi
hóa chất gas lạnh,
sự cố nổ nồi hơi, sự
cố với hệ thống
XLNT…).

- Tuân thủ nội quy PCCC.
- Có giải pháp chống sự cố, rủi ro trong quá trình vận hành
nhà máy.
Chủ đầu tư
- Thực hiện nghiêm túc các quy định bảo đảm an toàn với tự thực hiện.
hoạt động của nồi hơi, các thiết bị bảo quản lạnh.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất
thải;…
Công ty trách nhiệm hữu hạn JW nông sản.

4.2. Chương trình giám sát môi trường của dự án
4.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng
a. Giám sát môi trường không khí
- Số lượng mẫu: 03 mẫu.
- Vị trí giám sát: Khu vực thi công xây dựng, Tuyến đường vận chuyển
nguyên vật liệu dự án, Cổng ra vào dự án (vị trí căn cứ theo thực tế).
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, NO2,
CO, tiếng ồn.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quanh;
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Giá
trị cho phép tại nơi làm việc.
+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu –
Giá trị cho phép tại nơi làm việc.
+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị bụi
giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
+ QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn
tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
b. Giám sát môi trường nước mặt
- Số lượng mẫu: 01 mẫu.
- Vị trí giám sát: Mẫu nước mặt giáp khu vực dự án.
- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, NO3-, PO43-, tổng dầu
mỡ, tổng số Coliform.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
c. Giám sát khác
- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.
- Giám sát hiện tượng trượt, sụt lún công trình.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

4.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành nhà máy
a. Giám sát môi trường không khí
* Giám sát môi trường không khí khu vực nhà máy:
- Vị trí giám sát: Khu vực cổng ra vào nhà máy; Khu vực nhà xưởng sản xuất.
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, NO2,
CO, tiếng ồn.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quanh.
+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Giá
trị cho phép tại nơi làm việc.
+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu –
Giá trị cho phép tại nơi làm việc.
+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị bụi
giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
+ QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn
tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
* Giám sát khí thải nồi hơi:
- Vị trí giám sát: Đầu ra ống khói thoát khí thải của nồi hơi.
- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, SO2, NO2, CO.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: Cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
b. Giám sát nước thải
- Vị trí giám sát: Điểm xả nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4+, tổng N, tổng P, dầu
mỡ khoáng, Coliform.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nước thải công nghiệp.

c. Giám sát khác
- Thực hiện giám sát:
+ Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, CTR sản xuất, chất thải nguy hại.
+ Giám sát rò rỉ môi chất lạnh, hơi hóa chất.
+ Giám sát và tập huấn về vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
+ Giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
4.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
4.3.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự
án trong giai đoạn thi công
(1). Tai nạn lao động
Nhà thầu thi công ban hành và thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy làm
việc tại công trình bao gồm: Nội quy ra vào làm việc tại công trường, nội quy về
trang phục bảo hộ lao động, nội quy sử dụng dụng cụ thiết bị, nội quy về an toàn
điện, nội quy an toàn giao thông, nội quy an toàn cháy nổ,…
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều
hình thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, lán trại, tổ
chức học nội quy, nhắc nhở tại hiện trường.
- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn
và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.
- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ (kho xăng
dầu, kho hóa chất, kho vật tư dễ cháy nổ,…).
- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát,
hồ nước,…).
- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho
công nhân.
- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao
động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang
bị bảo hộ lao động.
- Lưu trữ các túi thuốc cấp cứu, cứu thương tại công trường để sử dụng
khi có tai nạn xảy ra.
- Không thi công xây dựng vào những ngày thời tiết có mưa.
- Phối hợp với đơn vị y tế để xây dựng quy trình sơ cấp cứu ban đầu khi
xảy ra sự cố.

(2). Sự cố cháy nổ
- Trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ (bình bọt,
bao cát, mặt nạ phòng độc,…).
- Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC trong quá trình thẩm định, phê
duyệt phương án phòng chống sự cố cháy nổ.
- Phối hợp với cảnh sát PCCC tập huấn về công tác an toàn, phòng chống
cháy bổ cho công nhân thi công.
- Dầu mỡ, các vật dụng dễ cháy được tập trung vào các thùng kín và được
đặt cách xa các phương tiện và máy móc thi công.
- Các máy móc, thiết bị thi công làm việc ở nhiệt độ, áp suất sẽ được quản
lý thông qua hồ sơ, lý lịch, được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan
chức năng của Nhà nước.
- Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát
lửa tại các khu vực có khả năng gây cháy.
- Chủ đầu tư sẽ xây dựng kế hoạch phòng ngừa khi có sự cố xảy ra. Khi có
sự cố hỏa hoạn xảy ra trong khu vực, dự án sử dụng các thiết bị PCCC hiện có tại
công trường và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý).
(3). Sự cố tai nạn giao thông
- Người lái và điều khiển xe vận chuyển nguyên vật liệu phải qua đào tạo
có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định.
- Tổ chức tuyên truyền vận động các bộ công nhân và các chủ phương
tiện thực hiện tốt về luật an toàn giao thông.
- Thực hiện các bước triển khai phân luồng, tổ chức đảm bảo giao thông
khu vực thi công, đảm bảo các công trình giao thông, các phương tiện qua lại
trong quá trình thi công.
- Các phương tiện giao thông thường xuyên được kiểm tra định kỳ, bảo trì
các thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn đăng kiểm.
- Các phương tiện vận chuyển đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh luật giao
thông. Đặc biệt nghiêm cấm các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất cát
phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải trọng cho phép…
Khi xảy ra sự cố, các biện pháp ứng phó như sau:
+ Tiến hành sơ cứu tại chỗ và vận chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần
nhất để có các phương án xử lý tiếp theo.
+ Hỗ trợ về mặt kinh tế cho người bị nạn nhằm khắc phục sự cố.

4.3.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai
đoạn vận hành dự án
a. Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
Trong quá trình hoạt động sản xuất chế biến của các phân xưởng nhà máy
thuộc Công ty, vấn đề an toàn lao động, vệ sinh môi trường công nghiệp và an toàn
thực phẩm trong quá trình làm việc luôn được quan tâm và triển khai thực hiện.
* An toàn lao động:
An toàn trong quá trình lao động là điều kiện tất yếu trong quá trình sản
xuất. Vì vậy Công ty rất chú trọng và đề cao nhiệm vụ này. Công tác an toàn lao
động được tiến hành theo các bước sau:
- Công ty trang bị các phương tiện phòng hộ lao động đầy đủ cho công
nhân, cung cấp đủ thuốc y tế, sơ cứu để đề phòng tai nạn lao động.
- Các thiết bị sản xuất được gắn bảo hiểm an toàn và thường xuyên kiểm
tra. Xây dựng và ban hành quy chế khi khai thác sử dụng máy móc thiết bị, quy
chế an toàn khác trong quá trình sản xuất.
- Công ty đào tạo và sử dụng người lao động lành nghề.
- Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động, bảo hộ lao động phù hợp với từng vị
trí trong nhà xưởng.
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho
tàng theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động.
* Vệ sinh môi trường công nghiệp:
Trong quá trình hoạt động sản xuất chế biến luôn phải đảm bảo yêu cầu
vệ sinh công nghiệp đối với nhà xưởng sản xuất, dụng cụ sản xuất chế biến và
vệ sinh môi trường vi khí hậu trong không gian sản xuất.
- Sau mỗi ca làm việc, sản xuất tại phân xưởng, Công ty yêu cầu công
nhân phải thực hiện vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh dụng cụ thiết bị sản xuất và khử
trùng triệt để đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ cho quá trình sản xuất của các
ca sản xuất tiếp theo. Đồng thời định kỳ vệ sinh tổng thể khu vực sản xuất, chế
biến với tần suất 04 lần/tháng.
- Kết cấu nhà xưởng bao gồm kho, xưởng, thiết bị cần bố trí phù hợp và
thuận lợi cho quá trình sản xuất, chế biến nông sản và dễ dàng cho việc áp dụng
các biện pháp xử lý, vệ sinh môi trường.
+ Sàn nhà: lát gạch sáng màu, làm bằng vật liệu không thấm nước, dễ cọ
rửa, không trơn, không gây độc với nông sản, dễ lau chùi, khử trùng và thoát
nước tốt.

+ Tường và góc nhà: Tường phải phẳng, các góc nhà phải bo tròn, sáng màu,
không gây ô nhiễm đối với nông sản, không thấm nước, dễ cọ rửa và khử trùng.
+ Cửa ra vào: Nhẵn, không thấm nước, tốt nhất là tự động đóng, mở và
đóng kín.
- Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thiết kế chỗ để nước sát trùng dùng
ngâm ủng trước khi ra vào và ra. Cửa sổ dễ lau chùi, được thiết kế để hạn chế
mức bám bụi là thấp nhất. Ở những nơi cần thiết phải có lưới bảo vệ tránh sự
xâm nhập của côn trùng và động vật, lưới thuận tiện cho việc vệ sinh thường
xuyên. Các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải bền vững, dễ lau chùi,
dễ duy tu, bảo dưỡng và tẩy trùng. Phải được làm bằng các vật liệu nhẵn, không
thấm nước, không thôi nhiễm ra nông sản, không bị bào mòn bởi các chất tẩy
rửa, tẩy trùng trong những điều kiện bình thường.
- Hệ thống thoát nước và phương tiện đổ chất thải được thiết kế và bố trí
hợp lý để tránh gây nhiễm bẩn cho nông sản và ô nhiễm nguồn cung cấp nước
sạch dùng để chế biến. Thiết kế cửa riêng biệt để lấy các chất thải, rác thải. Có
phòng riêng biệt, thiết kế hợp lý để công nhân thay trang phục bảo hộ lao động
trước khi vào làm việc.
b. Biện pháp phòng chống cháy nổ
Để đảm bảo an toàn cho nhà máy, trong quá trình thiết kế và xây dựng,
đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà
xưởng và công trình. Tuy vậy, trong thực tế khi dự án đi vào hoạt động cũng cần
có các biện pháp hỗ trợ cho việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt
hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.
- Trang thiết bị hệ thống PCCC:
+ Hệ thống báo cháy:
Các xưởng sản xuất, kho chứa và công trình phụ trợ đều được lắp đặt thiết
bị kiểm tra, báo cháy tự động. Hệ thống báo cháy tự động sử dụng các đầu dò
khói & dò nhiệt để phát hiện các sự cố hoả hoạn đang xảy ra. Ngoài ra, kho chứa
còn sử dụng đầu dò khói, gần các tủ PCCC gắn thêm những nút nhấn bằng tay
khẩn cấp.
+ Hệ thống chữa cháy:
Xây dựng hệ thống bể chứa nước và bể cát để phòng cháy chữa cháy ở vị
trí thuận tiện đối với các xưởng sản xuất, kho chứa. Đối với từng hạng mục công
trình còn đầu tư thêm các bình bọt, bình khí chữa cháy, mỗi nhà xưởng sản xuất
bố trí 8 bình và chăn chữa cháy.

- Nhà xưởng sản xuất:
Chủ đầu tư dự kiến xây dựng các nhà xưởng sản xuất khép kín, sân bê
tông có mái che. Chiều cao xây dựng mái khoảng 6m để xe cứu hỏa có thể lưu
thông thuận tiện trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ tại nhà máy.
- Phương án phòng chống cháy:
Để ngăn ngừa cháy lan từ ngoài vào nhà máy cần thường xuyên dọn sạch
cây cỏ trong khoảng rộng không nhỏ hơn 5m xung quanh khu vực nhà máy. Các
phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải niêm yết các hướng dẫn, quy trình sử dụng
và các biện pháp, phương án chữa cháy khi xảy ra cháy.
Khi xảy ra cháy trong khu vực dự án cần phải áp dụng các biện pháp khẩn
cấp để dập tắt cháy, đồng thời báo ngay cho bộ phận phụ trách chữa cháy của
nhà máy, cơ quan PCCC địa phương biết. Khi có nguy cơ cháy lan rộng thì phải
khẩn cấp thông báo đến mọi người xung quanh khu vực dự án rút ra nơi an toàn.
Quá trình thoát hiểm phải bình tĩnh, nhanh chóng. Các khu vực nhà xưởng
bố trí cửa thoát hiểm thuận tiện cho quá trình thoát hiểm được diễn ra nhanh
chóng. Xây dựng các phương án thoát hiểm khi xảy ra sự cố trong nhà máy, tổ
chức diễn tập ứng phóng các sự cố khi xảy ra các sự cố an toàn PCCC.
Trong khu nhà máy cần nghiêm cấm hút thuốc lá, đốt lửa, dùng ngọn lửa
trần. Người bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra để không cho người vào nhà máy
mang theo diêm, bật lửa và các vật phát ra tia lửa do ma sát.
Bộ phận phụ trách chữa cháy có trách nhiệm kiểm tra mỗi tháng một lần
các phương tiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm đủ số lượng và luôn trong trạng
thái sẵn sàng, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng cháy.
Công tác phòng cháy chữa cháy hàng năm của nhà máy sẽ được các cơ
quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định.
Để phòng ngừa khả năng cháy nổ các thiết bị điện, Chủ dự án phải ban
hành và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ. Một số
biện pháp được thực hiện như sau:
- Chủ dự án phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy của dự án, được
chia thành các tổ thường trực, ban chuyên trách tại từng xưởng sản xuất, sẵn
sàng ứng cứu khi có dấu hiệu cháy nổ xảy ra trong khu vực dự án.
- Luôn bố trí đầy đủ phương tiện dùng phòng cháy chữa cháy gồm các
bình bọt CO2, bể cát và các họng nước cứu hỏa được bố trí tại các vị trí thích
hợp như khu vực nhà xưởng sản xuất, kho thành phẩm, kho nguyên liệu,….

- Hàng năm toàn bộ cán bộ, nhân viên phục vụ và công nhân làm việc đều
được huấn luyện định kỳ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đặc biệt đối
với lực lượng phòng cháy chữa cháy của nhà máy.
- Đường nội bộ trong khu vực dự án và giữa các xưởng sản xuất đảm bảo
thông suốt cho phương tiện chữa cháy xe cứu hỏa thao tác, đảm bảo khống chế
được bất kỳ ngọn lửa phát sinh ở vị trí nào trong khu vực nhà máy.
- Cấm hút thuốc lá, bật lửa….trong khu vực dễ cháy nổ (bãi để xe, khu
nhà xưởng, kho nhiên liệu…) và đảm bảo khoảng cách ly an toàn.
- Định kỳ hàng năm tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kiểm tra về
công tác an toàn và phòng chống cháy nổ.
c. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông
- Các loại xe tải tham gia vận chuyển phải có giấy đăng kiểm, lái xe phải
có bằng lái, không chở quá tải trọng cho phép và chấp hành nghiêm luật giao
thông đường bộ.
- Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, không sử
dụng các phương tiện không bảo đảm an toàn.
- Các phương tiện vận chuyển không được chạy nhanh vượt ẩu, tránh
dừng đỗ xe trên các tuyến đường hẹp.
- Bố trí thời gian xuất, nhập nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý trong
ngày để hạn chế tai nạn giao thông.
- Sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường giao thông nếu xảy ra sự cố hư hỏng,
xuống cấp do hoạt động vận tải của nhà máy.
d. Biện pháp ứng phó khi hệ thống xử lý chất thải gặp sự cố
Trong quá trình hoạt động sản xuất có thể xảy ra sự cố đối với hệ thống
xử lý, dẫn đến hạn chế hoặc không thể vận hành xử lý, đồng nghĩa với việc chất
thải phát sinh đe dọa ô nhiễm môi trường và sức khỏe người lao động. Trong
trường hợp đó nhà máy cần phải ngừng sản xuất để khắc phục sự cố và chỉ vận
hành khi hệ thống xử lý hoạt động ổn định. Nếu sự cố xảy ra ngoài tầm kiểm
soát, Công ty cần báo ngay cho cơ quan chức năng và phối hợp với địa phương
để có biện pháp giải quyết.
Quá trình hoạt động sản xuất phải vận hành theo đúng quy trình, có cán
bộ chuyên trách thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng sửa chữa
hệ thống.

e. Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Mỗi ngày đều có các cán bộ, công nhân làm việc và sinh hoạt ngay tại nhà
máy, do vậy công ty phải chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực
thẩm phục vụ cho cán bộ, công nhân viên:
- Lựa chọn cán bộ cấp dưỡng có chuyên môn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thường xuyên được tập huấn cho cán bộ cấp dưỡng về an toàn thực phẩm.
- Bên cạnh đó việc cấp dưỡng cho cán bộ, công nhân viên nhà máy phải
được chú trọng từ khâu lựa chọn các loại thực phẩm (thực phẩm phải có nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng) đến khâu bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Phối hợp với cơ quan quản lý lập các phương án ứng phó sự cố an toàn
vệ sinh thực phẩm.
- Phối hợp với trung tâm y tế dự phòng về công tác an toàn vệ sinh thực
phẩm nhằm đưa ra các phương án cụ thể khi xảy ra sự cố.
f. Biện pháp phòng tránh sự cố trong kho lạnh
- Các biện pháp phòng ngừa rò rỉ chất làm lạnh (NH3):
Biện pháp được sử dụng trong phòng ngừa rò rỉ chất làm lạnh (NH 3) là
thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn khí, bồn chứa. Nếu phát hiện rò rỉ cần
nhanh chóng cách ly và khắc phục. Khi sự cố rò rỉ xảy ra thì việc đầu tiên phải
di tản công nhân khỏi khu vực rò rỉ, nếu có công nhân bị tác động cần sơ cứu và
chuyển đến bệnh viện để chữa trị. Nhanh chóng dùng vòi nước phun để hấp thu
lượng khí đang rò rỉ (vì NH3) dễ hòa tan trong nước, thông thoáng nhà xưởng tối
đa và bịt kín rò rỉ theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị.
- Biện pháp xử lý hiện tượng đóng băng trong kho lạnh:
Công ty sẽ áp dụng giải pháp dùng máy khử ẩm rotor hấp thụ chuyên
dụng cho kho lạnh để giải quyết triệt để hiện tượng đóng băng trong kho lạnh.
g. Biện pháp phòng tránh sự cố nổ nồi hơi
- Khi lắp đặt mới thiết bị, phải đảm bảo thiết bị được thiết kế phù hợp với điều
kiện sử dụng và tuân thủ đầy đủ quy định trong các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.
- Thiết bị phải được chế tạo từ các vật liệu phù hợp với môi chất và điều
kiện làm việc.
- Quy trình công nghệ được lựa chọn sao cho quá trình thao tác ít gây ảnh
hưởng nhất đến thiết bị.

- Đặc biệt lưu ý đến quá trình sửa chữa hoặc cải tạo các thiết bị áp lực.
Việc sửa chữa, cải tạo phải theo các phương án kỹ thuật được lập ra một cách
chặt chẽ, chi tiết và được thực hiện bởi những đơn vị có đầy đủ năng lực, pháp
nhân. Quá trình sửa chữa, cải tạo phải được giám sát chặt chẽ, thiết bị được
kiểm tra và nghiệm thử đầy đủ sau khi cải tạo, sửa chữa.
- Các thiết bị bảo vệ như van an toàn, rơ le áp suất cũng như các thiết bị
bảo vệ khác có mục đích ngắt thiết bị khi áp suất, nhiệt độ, mức môi chất bên
trong thiết bị vượt quá mức cho phép phải lắp đặt đầy đủ trên bình áp lực, hệ
thống ống.
- Các thiết bị bảo vệ phải được cân chỉnh, cài đặt ở các thông số tác động
phù hợp.
- Các thiết bị xả tự dộng như van an toàn, màng phòng nổ phải có ống xả
dẫn ra vị trí an toàn.
- Nếu có thiết bị báo động, đảm bảo các thiết bị này có tín hiệu âm thanh,
sánh sáng là dễ nhận thấy nhất.
- Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện các biểu hiện mài
mòn và ăn mòn.
- Định kỳ thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Trước khi
thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo xả hết áp suất bên trong hệ thống, làm
vệ sinh đầy đủ. Quá trình bảo dưỡng, sửa chữa phải được thực hiện đúng quy
trình, đảm bảo an toàn.
h. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai
Khi dự án đi vào hoạt động có thể đối mặt với các sự cố thiên tai không
thể lường trước được. Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố tự nhiên nhằm hạn
chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của chúng, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện
pháp sau:
- Dự án sẽ có kế hoạch cảnh báo về những thời tiết bất thường đối với
công nhân. Tu sửa và gia cố nhà xưởng khi cần và trước mùa mưa bão.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống chống sét và mạng điện của nhà máy.
- Khi có các hiện tượng thời tiết bất lợi như dông bão, mưa lớn, sét... cần
có biện pháp hạn chế công tác ngoài trời, nhanh chóng che chắn nguyên vật liệu,
thu gọn phương tiện, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
- Khi xảy ra sự cố sẽ áp dụng ngay các biện pháp ứng cứu kịp thời.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý để đưa ra các
giải pháp ứng phó khi xảy ra sự cố.
Sự cố ngập úng có thể xảy ra khi có mưa lớn liên tục tuy nhiên theo đánh
giá khả năng rất thấp, do vị trí quy hoạch nhà máy thuận lợi cho khâu tiêu thoát
nước, cốt nền cao và trong quá trình xây dựng đã bố trí đồng bộ tuyến thoát
nước theo phương án được phê duyệt. Công ty có thể bố trí thêm 02 máy bơm
dự phòng trong trường hợp xảy ra ngập úng cục bộ khi trời mưa lớn để kịp thời
ứng phó.
5. Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư
5.1. Mục tiêu của dự án
- Chế biến và bảo quản rau quả.
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn.
- Sản xuất các loại bánh từ bột.
- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán
buôn, quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng theo quy
định của pháp luật.
5.2. Quy mô xây dựng dự án
Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW được xây dựng tại Lô H2, Cụm
công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có
tổng diện tích nhà máy khoảng 48.421 m2.
5.3. Tiến độ thực hiện dự án và tổng vốn đầu tư
5.3.1. Tiến độ thực hiện dự án
+ Từ Quý III/2021: Thực hiện các thủ tục hành chính, chuẩn bị đầu tư
theo quy định.
+ Từ Quý IV/2021 – Quý II/2022: Khởi công đầu tư xây dựng, mua sắm.
lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử.
+ Từ Quý III/2022: Đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên thời điểm hiện tại do điều kiện của Công ty và tình hình dịch
bệnh Covid – 19 nên đơn vị chưa thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư nên
tiến độ thực hiện dự án sẽ điều chỉnh lùi lại so với dự kiến. Đồng thời Chủ đầu
tư sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xem xét để điều chỉnh lại tiến độ thực
hiện dự án phù hợp với thực tế.

5.3.2. Vốn đầu tư dự án
Tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án là: 45.870.000.000 đồng (Bằng chữ:
Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng). Tương đương 2.000.000 USD,
trong đó:
- Vốn góp để thực hiện dự án: 22.935.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi
hai tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu đồng) tương đương 1.000.000 USD, chiếm
50% tổng vốn đầu tư.
- Vốn huy động: 22.935.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín
trăm ba mươi lăm triệu đồng) tương đương 1.000.000 USD, chiếm 50% tổng
vốn đầu tư.

