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DANH MỤC VIẾT TẮT
BTNMT

: Bộ Tài nguyên Môi trường

BVMT

: Bảo vệ môi trường

BXD

: Bộ xây dựng

BYT

: Bộ Y tế

CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

CHXHCN

: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

CP

: Chính phủ

ĐH

: Đại học

ĐTM

: Đánh giá tác động môi trường

KTXH

: Kinh tế xã hội

NĐ

: Nghị định

NXB

: Nhà xuất bản

PCCC

: Phòng cháy chữa cháy

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

QĐ

: Quyết định

QH

: Quốc hội

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TCXD

: Tiêu chuẩn xây dựng

TP

: Thành phố

TT

: Thông tư

TTg

: Thủ tướng chính phủ

UBMTTQ

: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

UBND

: Ủy ban Nhân dân
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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 MTV Cao su ChưMomRay
 Địa chỉ: Thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.
 Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trần Xuân Thịnh – Chức danh: Tổng Giám đốc.
 Điện thoại: 02606.550.468; Fax: 02603.913.244.
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
số 6100239378 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 28/5/2007, đăng
ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06/03/2019.
1.2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay.
 Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Dự án thuộc khoảnh 6 và khoảnh 7, tiểu khu 772,
thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.
 Tọa độ vị trí khu vực dự án như sau:
Bảng 1. Tọa độ vị trí khu vực dự án
STT
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
5
6
7

Tọa độ hệ VN 2000
X (m)

Y (m)
Tại khoảnh 6

1.546.805
1.546.459
1.546.422
1.546.769

497.328
497.229
497.363
497.463
Tại khoảnh 7

1.545.995,35
1.546.043,99
1.545.984,85
1.545.902,53
1.545.874,36
1.545.819,26
1.545.781,33

495.913,16
496.270,17
496.278,22
496.222,08
496.213,17
496.220,68
495.942,28

 Ranh giới tứ cận của dự án:
+ Phía Bắc: Giáp đất trồng cây cao su của Công ty.
+ Phía Nam: Giáp đất trồng cây cao su của Công ty.
+ Phía Bắc: Giáp đường đất rộng 4m.
+ Phía Bắc: Giáp đất trồng cây cao su của Công ty.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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Khoảnh 6

Khoảnh 7

Hình 1. Vị trí khu vực dự án
 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum:
 Văn bản số 285/SXD-CCGD ngày 04/3/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết
kế cơ sở dự án Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay của Công ty TNHH MTV Cao
su ChưMomRay.
 Văn bản số 545/SXD-CCGD ngày 14/4/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết
kế bản vẽ thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nhà máy chế biến mủ cao su
ChưMomRay của Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay.
 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 728/QĐUBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Báo cáo đánh giá
tác động môi trường của dự án “Đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay”.

 Quy mô của dự án đầu tư: Nhà máy được đầu tư trên tổng diện tích 118.722 m2, bao
gồm các hạng mục công trình sau:
Bảng 2. Quy mô các hạng mục công trình của dự án
TT
Hạng mục
Đơn vị Khối lượng
A Các hạng mục công trình chính
1 Nhà xưởng chế biến + kho thành phẩm
m2
3.520
3
2 Nhà xưởng cán vắt + ủ mủ
m
2.640
2
3 Nhà đặt bồn dầu
m
72
2
4 Nhà kiểm phẩm (nhà quản lý chất lượng)
m
168
2
5 Xưởng chứa palette +xưởng cơ điện
m
120
2
6 Nhà đặt tủ điện
m
24
B Các hạng mục công trình phụ trợ
1 Nhà bảo vệ
m2
9
2
2 Nhà kiểm cân
m
9
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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TT
Hạng mục
3 Trạm cân chìm
4 Nhà xe 2 bánh
Nhà xe 4 bánh + xưởng cơ khí
5 Nhà ăn
6 Nhà nghỉ giữa ca (nhà ở cán bộ)
7 Nhà trạm bơm (trong nhà máy)
8 Nhà trạm bơm (ngoài nhà máy)
9 Cổng chính + bảng hiệu
10 Tường rào xây gạch
11 Tường rào trụ bê tông, lưới kẽm gai
12 Hệ thống trạm bơm cấp nước
13 Hệ thống cấp nước tổng thể trong nhà máy
14 Hệ thống cấp nước từ suối vào nhà máy
15 Nhà kho hóa chất
16 Bãi rửa re
C Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường
1 Nhà vệ sinh
2 Kho chứa chất thải nguy hại
3 Hệ thống thoát nước mặt tổng thể
4 Hệ thống thoát nước sản xuất tổng thể
5 Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Đơn vị
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bộ
md
md
HT
m
m
m2
m2

Khối lượng
63
120
120
120
144
18
9
1
130,5
779,5
1
800
1.950
15
144

m2
m2
m
m
m2

54
15
700
100
3.825

 Kết cấu các hạng mục công trình:
Nhà xưởng chế biến:
 Diện tích nhà xưởng chế biến: 160 m x 22 m = 3.520 m2.
 Kết cấu bằng khung kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tole tráng kẽm, nền bêtông và gạch
men.
Nhà cán vắt + khu ủ mủ:
 Diện tích nhà cán vắt, ủ mủ: 120m x 22m = 2.640 m2.
 Kết cấu bằng khung kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tole tráng kẽm, nền bêtông.
Nhà đặt bồn dầu:
 Diện tích nhà đặt bồn dầu có kích thước 6m x 12m = 72 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, mái lợp tole tráng kẽm, vách khung
lưới B40, nền bêtông.
Nhà kiểm phẩm:
 Diện tích nhà kiểm phẩm: 168 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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kẽm, trần thạch cao, nền gạch men.
Xưởng chứa palette:
 Diện tích xưởng chứa palette có kích thước 10m x 12m = 120 m2
 Kết cấu bằng khung kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tole tráng kẽm, nền bêtông.
Nhà đặt máy phát điện+tủ điện:
 Diện tích đặt máy phát điện+tủ điện có kích thước 4m x 6m = 24 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, nền bêtông.
Nhà bảo vệ:
 Diện tích nhà bảo vệ có kích thước 3m x 3m = 9 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, trần tole, nền gạch Ceramic.
Nhà kiểm cân:
 Diện tích nhà kiểm cân có kích thước 3m x 3m = 9 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, trần tole, nền gạch Ceramic. Hệ thống cấp điện đầy đủ cho trạm cân.
Nhà để xe 2 bánh:
 Diện tích nhà xe 2 bánh có kích thước 6m x 20m = 120 m2
 Kết cấu bằng khung kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tole tráng kẽm, nền bêtông.
Nhà xe 4 bánh, xưởng cơ khí:
 Diện tích nhà xe 4 bánh có kích thước 10m x 12m= 120 m2
 Kết cấu bằng khung kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tole tráng kẽm, nền bêtông.
Nhà ăn:
 Diện tích nhà ăn có kích thước 6m x 20m = 120 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, trần thạch cao, nền gạch men.
Nhà nghỉ giữa ca CNV:
 Diện tích nhà nghỉ giữa ca CNV có kích thước 6m x 24m = 144 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, trần thạch cao, nền gạch men.
Nhà bơm biến tần tại hồ nước (trong nhà máy):
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Diện tích nhà bơm trong nhà máy có kích thước 3m x 6 m = 18 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch cao 1,2m, phần trên
khung sắt ốp tole, mái lợp tole tráng kẽm, nền láng vữa xi măng.
Trạm bơm ngoài suối:
 Diện tích nhà bơm tại suối có kích thước 3m x 3 m = 9 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch cao 1,2m, phần trên
khung sắt ốp tole, mái lợp tole tráng kẽm, nền láng vửa xi măng.
Cổng chính, bảng hiệu
 Cổng chính rộng 8,5m. Kết cấu trụ cổng bê tông cốt thép xây ốp gạch rộng
500x800mm, ốp đá granite tự nhiên.
 Cổng đẩy khung thép, pano tole, có mô tơ đẩy.
Tường rào loại A mặt trước:
 Chiều dài 130,5 m.
 Kết cấu trụ bê tông cốt thép, tường dưới xây gạch, khung sắt.
Tường rào kẽm gai 2 mặt bên và mặt sau:
 Chiều dài 779,5 m.
 Kết cấu trụ bê tông cốt thép, khoảng cách mỗi trụ 4 m, lưới kẽm gai.
Hệ thống cấp nước từ suối vào nhà máy:
 Đường ống cấp nước từ suối sử dụng ống cấp nước HDPE đường kính 114 mm, dài
1.950 m. Nước được bơm đẩy từ suối về hồ nước đặt tại nhà máy bằng bơm trục ngang ly
tâm 60 m³/h.
Hệ thống cấp nước tổng thể trong nhà máy:
 Hệ thống cấp nước trong nhà máy bao gồm nước cấp cho sản xuất từ hồ nước về các
nhà xưởng sản xuất và cấp nước sinh hoạt từ đài nước về các khu phụ trợ sử dụng ống
PVC.
Kho chứa hóa chất:
 Diện tích kho chứa hóa chất có kích thước 3m x 5 m = 15 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, nền bêtông.
Nhà vệ sinh:

 Diện tích nhà vệ sinh: Bao gồm 01 nhà vệ sinh có kích thước 10 x 3 = 30 m2 và 01

nhà có kích thước 8 x 3 = 24 m2.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, trần thạch cao, nền gạch men.
Kho chứa chất thải nguy hại:
 Diện tích kho chứa chất thải nguy hại có kích thước 3m x 5 m = 15 m2.
 Kết cấu móng cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, tường xây gạch, mái lợp tole tráng
kẽm, nền bêtông.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư
1.3.1. Công suất của đầu tư dự án
Sơ chế, chế biến mủ thành phẩm SVR10, 20 công suất 7.500 tấn/năm.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
Theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTVCSVN-KTĐT ngày 14/02/2017 của Hội đồng thành
viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở số
113:2017/TĐCNCSVN “Quy trình công nghệ chế biến mủ cao su SVR 10, 20 rút gọn từ mủ
phụ” thì dự án áp dụng phương án: Mủ phụ được đưa về nhà máy tạo tờ crepe và chế biến.
 Quy trình công nghệ cán vắt mủ:
Mủ khai thác

Nghiệm thu

Thu gom, phân loại, vệ sinh

Băng tải

Nghiệm thu sơ bộ

Máy cán 3 trục

Vận chuyển về Nhà máy

Băng tải
Máy cán 1

Băng tải
Khu vực
tạo tờ
crepe tại
Nhà máy

Máy cán 2
Băng tải, cuộn tờ, chuyển đi ủ

Hình 2. Sơ đồ quy trình cán vắt mủ
Thuyết minh quy trình cán vắt mủ: Mủ khai thác sau khi thu gom sẽ được phân loại,
vệ sinh và nghiệm thu sơ bộ, sau đó mủ được vận chuyển về nhà máy. Mủ sau khi về nhà
máy được tiến hành nghiệm thu sẽ được cho vào băng tải chuyển tới máy cán 3 trục, tại
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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máy cán có bộ nạp liệu để tờ mủ cán ra được liên tục, không bị đứt đoạn. Mủ từ máy cán
3 trục được các băng tải đưa qua lần lược các máy cán 1 và 2. Tờ mủ sau khi qua các máy
cán 1 và 2 sẽ được băng tải đưa ra và cuộn lại để chuyển đi ủ và chế biến.
 Quy trình công nghệ chế biến mủ:
Khu vực gia công chế biến tại Nhà máy
Tờ mủ sau ủ đủ ngày
Băng tải, cán 3

Hồ tiếp liệu

Băng tải, cán cắt tinh

Băng tải tiếp liệu

Hồ cán cắt

Cắt miếng

Bơm cốm

Hồ quậy, máy quẩy mủ

Sấy

Vít tải

Cân, ép bành, bao bì

Máy cán 3 trục

Kiểm tra kim loại

Băng tải, cán 1

Nhập kho

Băng tải, cán 2
Hình 3. Sơ đồ quy trình chế biến mủ

Thuyết minh quy trình công nghệ chế biến mủ:
1) Gia công tạo tờ crepe và tồn trữ.
a) Tạo tờ crepe tại nhà máy:
 Tại Nhà máy bố trí 1 khu vực tạo tờ crepe gồm các thiết bị như sau: 1 máy cắt miếng
thô (Slab Cutter 16 dao), 1 máy cán 3 trục và 2 máy cán. Hai máy cán có khe hở trục cán
như sau:
+ Máy cán 3 trục 1 có khe hở 3,0 – 3,2 mm, trục cán có cắt rãnh 5,0 mm x 5,0 mm.
+ Máy cán số 1 có khe hở 2,0 – 2,2 mm, trục cán có cắt rãnh 4 mm x 4 mm.
+ Máy cán số 2 có khe hở 1,5 mm +(-) 0,05mm, trục cán có cắt rãnh 3mm x 3mm.
 Nguyên liệu sau khi được vệ sinh, phân loại và nghiệm thu tại nhà máy (trạm cán vắt)
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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được trộn đều và đưa thẳng vào máy cắt bằng băng tải. Cấp nước phải đủ cho máy cắt làm
việc. Hồ rửa trộn nguyên liệu không được bong lớp gạch men, sơn, xi măng, Hồ rửa mủ
phải được vệ sinh và thay nước mỗi ngày và chiều cao lớp mủ trong hồ rửa không quá 300
mm.
 Nguyên liệu sau khi cắt miếng, rửa và trộn được đưa vào máy cán 3 trục 1 bằng băng
tải gầu, nguyên liệu phải được đồng đều về kích thước và đã được rửa sạch, từ máy cán 3
trục tờ mủ đi qua máy cán số 1 và 2 bằng băng tải cao su để tạo tờ crepe.
 Cấp nước cho các máy cán số 1, 2 vận hành phải đầy đủ. Trên mỗi máy cán có bố trí
ống nước phun tia, các lỗ tia phân bố đều theo chiều dài trục cán, lượng nước phun tia vừa
đủ (vị trí mở van được đánh dấu cố định trong quá trình sản xuất sao cho lượng nước sử
dụng phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật).
b) Tồn trữ :
 Tờ crepe đưa đi tồn trữ có độ dày khoảng từ 20 – 25mm, chiều dài khoảng 2 mét
được cuộn tròn (cuộn 4-5 vòng) và đưa đi tồn trữ.
 Tờ crepe được tồn trữ ít nhất từ 15 – 20 ngày.
 Tồn trữ khô và chiều cao không quá 3 lớp crepe được cuộn tròn (xếp dọc).
 Nơi tồn trữ mủ phụ phải là nền xi măng có độ dốc nhẹ nghiêng về phía mương thoát
nước, có mái che tránh mưa nắng, diện tích tồn trữ theo modul khoảng 350 – 400kg cao su
quy khô/m2.
 Tồn trữ theo nguyên tắc lô nào tồn trữ trước thì chế biến trước.
 Nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến phải đảm bảo tồn trữ đủ ngày tuổi như đã nêu
trên.
 Chỉ phun nước tưới lên nguyên liệu tồn trữ 01 ngày trước khi đem chế biến.
2) Công đoạn: Gia công chế biến.
a) Cắt miếng tinh (Slab Cutter 18 dao), rửa và trộn nguyên liệu:
 Nguyên liệu sau khi được tồn trữ đủ ngày tuổi được đưa vào máy cắt miếng tinh bằng
băng tải cao su.
 Máy cắt miếng phải đảm bảo được thông số kỹ thuật vận hành, tham khảo cẩm nang
hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà chế tạo hoặc quy trình hướng dẫn sử dụng thiết bị của
Tập đoàn.
 Máy cắt miếng cắt tờ mủ thành hạt cốm đều về kích thước, không dính vào nhau và
rơi vào hồ rửa.
 Hồ rửa cao su phải được cấp nước đầy đủ, không được bong lớp gạch men, sơn, xi
măng của hồ.
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 Chiều dày lớp mủ trong hồ rửa không quá 200 mm.
 Cấp nước cho máy băm thô phải đầy đủ trong suốt quá trình vận hành.
b) Cán tạo tờ (Máy cán số C3T2, C3, C4, C5):
 Nguyên liệu sau khi cắt, băm được đưa lên sàn rung nạp liệu cho máy cán ba trục số
C3T2 bằng băng tải gàu. Nguyên liệu phải đồng đều về kích thước và được rửa sạch. Từ
máy cán ba trục số C3T2 tờ mủ đi qua các máy cán số 3, 4, 5 bằng băng tải cao su.
+ Máy cán C3T2 có khe hở 2,0 mm  0,05 mm, trục cán có cắt rãnh 5mm x 5mm.
+ Máy cán số 3 có khe hở 1,5 mm  0,05 mm, trục cán có cắt rãnh 4mm x 4mm.
+ Máy cán số 4 có khe hở 1,0 mm  0,05 mm, trục cán có cắt rãnh 3mm x 3mm.
+ Máy cán số 5 có khe hở 0,5 mm  0,05 mm, trục cán có cắt rãnh 2 mm x 2mm.
 Máy cán số C3T2 phải có bộ nạp liệu, để tờ mủ cán ra được liên tục, không bị đứt
đoạn. Tờ mủ qua máy cán số C3T2 và C3, 4, 5 có bề dày lần lượt không quá 11 mm, 10
mm, 9 mm và 8 mm.
 Cấp nước cho các máy cán vận hành phải đầy đủ. Trên mỗi máy cán có bố trí ống
nước phun tia, các lỗ tia phân bố đều theo chiều dài trục cán, lượng nước phun tia vừa đủ
(vị trí mở van được đánh dấu cố định trong quá trình sản xuất sao cho lượng nước sử dụng
phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật).
 Băng tải cao su số có bề rộng làm việc là 700 mm.
 Vận tốc dài của băng tải phải điều chỉnh được, biên độ điều chỉnh từ 25 mét/phút đến
40 mét/phút.
c) Băm tinh (Shredder), trộn và rửa nguyên liệu:
 Nguyên liệu sau khi được cán rửa ở các máy cán được đưa vào máy băm tinh bằng
băng tải cao su, tờ mủ phải đồng đều và liên tục.
 Máy băm tinh phải đảm bảo được thông số kỹ thuật vận hành, tham khảo cẩm nang
hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà chế tạo hoặc quy trình hướng dẫn sử dụng thiết bị của
Tập đoàn.
 Máy băm tinh cắt tờ mủ thành hạt cốm có kích thước 5 ÷ 8 mm và rơi vào hồ rửa,
nguyên liệu ở đây được trộn và rửa đều, hạt cốm được dòng nước đưa đến miệng hút của
bơm cốm, nguyên liệu được đưa lên sàn rung, từ sàn rung hạt mủ rơi vào thùng sấy và nước
được đưa về lại hồ rửa của máy băm tinh. Cao su qua sàn rung phải được tách nước triệt
để, không bị vón cục, lượng nước hao hụt qua sàn rung không quá 5% lượng nước theo
cao su xuống thùng sấy.
 Chiều dày lớp mủ trong hồ rửa không quá 200 mm.
 Hồ rửa nguyên liệu phải được cấp nước đầy đủ, không được bong lớp gạch men, sơn,
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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xi măng của hồ.

 Cấp nước cho máy băm tinh phải đầy đủ trong suốt quá trình vận hành.
d) Xếp hộc và để ráo :
 Thùng sấy phải được vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ, không còn dính cao su cũ bên
trong và ngoài thùng sấy.
 Cao su từ sàng rung rơi xuống thùng sấy, dùng tay phân phối đều trong thùng sấy,
không được đè nén cao su, không được xếp cao su quá chiều cao của thùng sấy. Không
được phun nước vào cao su đã xếp vào thùng sấy.
 Thời gian để ráo cao su ngoài lò sấy ít nhất 30 phút và không quá 1 giờ trước khi vào
lò.
 Mủ băm xuống hồ phải được đưa hết vào lò sấy, không được để bên ngoài qua ngày
hôm sau.
3) Công đoạn: Sấy cao su.
a) Yêu cầu lò sấy:
 Đầu đốt phải đảm bảo được hỗn hợp cháy hoàn toàn và duy trì nhiệt độ đúng như yêu
cầu. Khu vực đầu đốt phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn. Đối với đầu đốt dầu: đảm bảo không
bị rò rỉ dầu ở bộ phận cung cấp dầu. Đối với đầu đốt ga: phải được kiểm định định kỳ theo
đúng yêu cầu về an toàn sử dụng ga.
 Các vách lò sấy phải sạch và kín, đảm bảo không cho hơi nóng bên trong lò sấy thoát
ra ngoài.
 Khi quạt làm nguội, tránh tạp chất lẫn vào bên trong cao su, đảm bảo sản phẩm ra lò
đạt độ nguội theo yêu cầu.
b) Nhiệt độ và thời gian sấy:
 Nhiệt độ sấy mủ: không quá 120oC hoặc cao hơn nếu có yêu cầu kỹ thuật của khách
hàng.
 Thời gian sấy phụ thuộc vào nhiệt độ và ẩm độ của môi trường, kích thước của hạt
cốm, kết cấu của lò sấy, chọn thời gian sấy sao cho phù hợp để cao su đạt yêu cầu và chi
phí nhiên liệu sấy thấp.
c) Kiểm soát trong khi sấy:
 Vận hành lò sấy theo hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà chế tạo hoặc quy trình hướng
dẫn sử dụng thiết bị của Tập đoàn.
 Tất cả các thùng sấy phải được đánh số thứ tự (kể cả thùng sấy dự phòng).
 Trong khi sấy cần kiểm tra thường xuyên và ghi lại:
+ Nhiệt độ, thời gian sấy và thời điểm vào lò và ra lò của thùng sấy.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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+ Khối lượng, số lượng bành/1 thùng sấy.
+ Các hoạt động bất thường của lò sấy.

+ Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ sấy của lò, nếu có hiện tượng quá nhiệt (3%) thì phải
điều chỉnh lại nhiệt độ sấy.
 Lưu lại toàn bộ các tài liệu trên trong vòng 12 tháng.
d) Kiểm soát sau khi sấy:
 Khi lấy cao su ra khỏi thùng sấy phải để nơi sạch sẽ, khô ráo, không được làm rơi vãi
cao su xuống đất, nhặt hết các mảnh vụn cao su dính ở đáy và vách thùng sấy.
 Màu sắc cao su sau khi sấy phải đồng đều, không lẫn vật lạ, cao su không bị chảy
nhão và sống đốm.
 Nếu cao su không đạt yêu cầu thì phải để riêng và xử lý theo sự chỉ dẫn của người có
thẩm quyền.
4) Công đoạn: Cân và ép bành.
a) Làm nguội cao su:
Chỉ được ép bành cao su khi nhiệt độ cao su trong khoảng 45oC ÷ 50oC. Nếu quạt
nguội trong lò làm nguội chưa đạt thì phải kéo dài thời gian làm nguội ngoài không khí.
b) Cân cao su:
 Trước mỗi ca làm việc, phải kiểm tra lại độ chính xác của cân.
 Nơi đặt cân phải sạch sẽ, khô ráo, bằng phẳng.
 Khối lượng bành cao su là: 33,33 kg hoặc 35 kg (sai số ± 0,5%). Có các kích thước
và khối lượng khác theo yêu cầu của khách hàng.
 Thao tác cân phải nhẹ nhàng và cẩn thận theo đúng cẩm nang hướng dẫn sử dụng
thiết bị của nhà chế tạo.
c) Ép bành:
 Cao su được ép thành bành hình khối chữ nhật, kích thước quy định như sau:
+ Dài

: 670 mm  20 mm.

+ Rộng

: 330 mm  20 mm.

+ Cao

: 170 mm  5 mm.

 Lực ép và thời gian ép bành thay đổi theo từng loại máy ép và được quy định trong
hướng dẫn vận hành máy. Thời gian duy trì đầu ép trong khuôn tối thiểu 7 giây.
d) Khuôn ép:
 Để chống dính cao su, khuôn ép có thể được bôi trơn bằng một lớp mỏng dầu cao su
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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trước khi ép. Dùng cọ để quét dầu cao su quanh khuôn ép.

 Cao su sau khi cân được bỏ vào và trải đều trong khuôn trước khi ép.
e) Sau khi ép:
 Làm sạch các mảnh cao su còn sót lại trong khuôn ép.
 Kiểm tra chiều cao bành cao su bằng thước đo hoặc bằng cử đo lường với tần suất
10%, thao tác kiểm tra kích thước kết hợp với việc lấy mẫu kiểm nghiệm.
 Cắt mẫu kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2016 và TCVN
6086:2010.
5) Công đoạn: Bao gói.
a) Bao bành:
 Bành cao su được bao gói kín trong bao nhựa PE (polyethylen), bao có kích thước
1.000 mm x 580 mm, có tỷ trọng thấp, không màu hoặc màu trắng đục có độ dày từ 0,03
mm ÷ 0,04 mm, điểm nóng chảy không lớn hơn 109oC.
 Loại bao nhựa và chiều dày có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
+ Nhãn hiệu ghi trên bành cao su phải đúng với chủng loại và cấp hạng cao su.
+ Sau khi bọc xong, bao nhựa phải được hàn dính lại và không bị rách.
+ Khuyến khích sử dụng máy dò kim loại trong dây chuyền công nghệ.
b) Thùng chứa cao su:
 Các bành cao su phải xếp vào thùng chứa có lót thảm nhựa PE màu trắng đục dày từ
0,07 mm đến 0,10 mm. Quy cách thùng chứa căn cứ theo:
+ Tiêu chuẩn thùng chứa cao su SVR bằng gỗ loại 1,2 tấn hoặc 1,26 tấn của Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam;
+ Thùng chứa do khách hàng và chủ hàng thỏa thuận.
 Xếp lần lượt các bành cao su thành 6 lớp (thùng chứa 1,2 tấn hoặc 1,26 tấn).
 Mỗi lớp cao su được đặt thêm 1 tấm PE trong ngăn cách giữa 2 lớp hoặc trải theo
hình zic zac bắt đầu từ lớp dưới cùng đến lớp trên cùng của các lớp cao su trong thùng chứa
và có độ dày từ 0,07 mm đến 0,10 mm.
 Đặt nắp lên thùng chứa khi chất đầy cao su, chuyển thùng chứa đến nơi qui định trong
kho. Dùng trọng lượng của thùng chứa khác chứa đầy cao su đặt lên nó để nén cho cao su
nằm gọn trong thùng chứa. Không được chồng quá 3 thùng cao su lên nhau.
 Thời gian giằng nén cao su kéo dài từ 2 ngày đến 3 ngày và phải đảm bảo nắp thùng
được đậy liền mặt với thùng chứa cao su.
c) Đóng nắp và ghi nhãn bao bì:
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Mở nắp ra khỏi thùng chứa, đậy 2 tấm thảm PE để phủ kín các bành, đậy nắp lại.
Hoàn chỉnh sản phẩm và ghi ký hiệu bao bì theo:
+ Tiêu chuẩn thùng chứa cao su SVR bằng gỗ loại 1,26 tấn.
+ Tiêu chuẩn thùng chứa cao su SVR bằng gỗ loại 1,2 tấn.
+ Theo hợp đồng mua bán.
 Trường hợp hạng dự kiến cao su không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm thì việc xử
lý lô hàng được thực hiện theo quy định riêng của Công ty.
6) Kho chứa:
a) Điều kiện kho:
 Kho bảo quản phải sạch sẽ, thoáng, không bị ẩm ướt, nền kho phải bằng phẳng.
 Nhiệt độ trong kho không quá 40oC.
 Trong kho phải trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đúng quy định nhà nước.
 Cửa kho ở khu vực xuất hàng phải có mái che mưa và đủ rộng để xếp hàng lên xe vận
chuyển.
b) Cách xếp đặt trong kho:
 Xếp các thùng chứa cao su theo hàng, hàng nọ cách hàng kia 0,5 mét.
 Xếp theo sơ đồ kho, lô nào sản xuất trước thì xuất kho trước.
 Thùng chứa cao su trong kho không được chồng quá 3 lớp. Đối với bành rời, các bành
cao su không được chồng quá 6 lớp.
 Cao su chứa trong kho trên 6 tháng, phải cắt mẫu lại để kiểm nghiệm và xác định chất
lượng.
1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư
Sản phẩm mủ SVR 10,20 với sản lượng 7.500 tấn/năm.
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cấp điện, nước của
dự án
1.4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án
 Nguyên liệu:
Nhà máy sử dụng nguyên liệu mủ nước, mủ tạp là loại mủ đã được đông khối từ vườn
cao su. Loại mủ này chứa nhiều đất cát, các tạp chất và thường khi đưa về nhà máy đã
chuyển hóa lên men có mùi hôi. Với sản lượng 7.500 tấn sản phẩm/năm tương đương với
18.750 tấn nguyên liệu hàng năm. Nguồn nguyên liệu được khai thác từ diện tích trồng cây
cao su của Công ty và thu mua từ các tiểu điền trên địa bàn huyện Ia H’Drai.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Nhiên liệu: Dầu DO dùng để vận hành lò sấy, máy phát điện dự phòng và các máy
móc phục vụ dự án.
 Định mức nhiên liệu chế biến sản phẩm SVR 10,20 như sau:
+ Lượng dầu DO dùng cho lò sấy: 35 lít/tấn sản phẩm.
+ Dầu xe nâng: 0,5 lít/tấn sản phẩm.
+ Dầu xe múc: 0,6 lít/tấn sản phẩm.
Vậy tổng lượng dầu sử dụng cho sản xuất là: 7.500 x (35 + 0,5 + 0,6) = 270.750
lít/năm, tương đương 216.600 kg/năm (tỷ trọng của dầu DO là 0,8 kg/lít).
 Lượng dầu DO sử dụng cho máy phát điện khoảng 8 ÷ 15 lít/h.
 Hóa chất: Trong quá trình chế biến mủ của dự án không sử dụng hóa chất, chỉ sử
dụng xà phòng và xút để vệ sinh xịt rửa. Định mức hóa chất chế biến sản phẩm SVR 10,
20 như sau:
 NaOH: 0,3 kg/tấn tương đương 2.250 kg/năm.
 Xà phòng: 0,23 kg/tấn tương đương 1.500 kg/năm.
1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước
 Điện:
Do lượng mủ của vườn cây không đều trong năm, nên số giờ hoạt động của Nhà máy
cũng không đều nên công suất cấp điện được tính trên tổng công suất trang thiết bị thực tế
của Nhà máy, dự kiến tổng công suất điện như sau:
 Dây chuyền cắt ván + chế biến SVR 10, 20 công suất 7.500 tấn/năm: 8.228 kW.
 Hệ thống xử lý nước thải: 70 kW.
 Hệ thống cấp nước + chữa cháy: 30 kW.
 Sinh hoạt khác: 25 kW.
Cộng: 852,9 kW.
 Dự phòng: 852,9 x 5% = 42,6 kW.
 Tổng cộng công suất phụ tải có hệ số đồng thời: 895,5 x 0,9 = 806,0 kW.
 Tổn hao điện áp 5%: 40,3 kW.
 Công suất đặt máy tính toán: 806,0 + 40,3 = 846,2 kW.
 Công suất máy biến áp S = 846,3/0,85 = 995,6 kVA.
Như vậy dự án đầu tư lắp đặt 1 trạm biến áp có công suất là 1.000 kVA.
Nguồn cung cấp điện: Hiện tại, khu vực dự án đã có đường dây điện trung thế nằm
cách nhà máy 1,5 km. Nhà máy lắp đặt 1 trạm biến áp công suất 1.000 kVA để phục vụ
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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cho hoạt động của Nhà máy. Đồng thời, Nhà máy đầu tư 01 máy phát điện dự phòng 50kVA
để cung cấp điện khi có sự cố xảy ra.
 Nước:
Theo quy trình chế biến rút gọn được quy định tại phụ lục 3 ban hành theo Quyết
định số 31/QĐ-HĐQTCSVN ngày 02/03/2021 và Văn bản số 113:2017/TĐCNCSVN
“Quy trình chế biến cao su SVR 10,20 rút gọn từ mủ phụ” ban hành tại Quyết định số
22/QĐ-HĐTVCSVN ngày 14/02/2017 thì định mức nước sản xuất mủ SVR 10,20 là ≤ 16
m3/tấn sản phẩm.
Dây chuyền sản xuất mủ SVR 10, 20 của nhà máy có công suất 7.500 tấn/năm ≈ 33
tấn/ngày (cao điểm). Nhu cầu sử dụng nước của dự án cụ thể như sau:
TT
1
2
3
4

Bảng 3. Tính toán nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy
Hoạt động sử dụng nước
Tiêu chuẩn
Nhu cầu (m3/ngày)
Sản suất mủ SVR 10, 20
16 m3/tấn SP x 33
Lớn nhất
528
tấn/ngày
15 m3/tấn SP x 33
Trung bình
495
tấn/ngày
14 m3/tấn SP x 33
Nhỏ nhất
462
tấn/ngày
Rửa xe
15 m3/ngày
15
3
Vệ sinh nhà xưởng
13 m /ngày
13
Nước cấp cho hệ thống xử
10 m3/ngày
10
lý khí thải lò sấy

Nguồn: Đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Nhà máy chế biến mủ cao su
ChưMomRay.
Như vậy, nhu cầu sử dụng nước của công trình lớn nhất là 566 m3/ngày đêm, trung
bình 533 m3/ngày đêm nhỏ nhất 500 m3/ngày đêm.
Nhà máy đã được UBND tỉnh Kon Tum cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
số 356/GP-UBND ngày 15/6/2022 (đính kèm tại Phụ lục 1).
Nguồn cung cấp nước: Nước mưa và nước mặt từ nhánh suối nhỏ cách dự án khoảng
1,5 km về phía Bắc. Tọa độ các vị trí các hạng mục công trình như sau:
Bảng 4. Tọa độ vị trí các hạng mục công trình khai thác, xử lý nước
TT

Hạng mục

1
2

Vị trí lấy nước, trạm bơm.
Khu vực bể chứa

Tọa độ
(Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 1070 30’, múi chiếu 30)
X (m)
Y (m)
1547321
0495939
1545957
0496140

Nguồn: Đề án khai thác, sử dụng nước mặt của Nhà máy chế biến mủ cao su
ChưMomRay.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Quy trình khai thác, sử dụng nước:
Nước suối

Nước mưa

Máy bơm, đường ống

Thu gom (máng xối, PVC)

Các bể chứa nước mặt

Hệ thống mương dẫn

Máy bơm, đường ống

Phục vụ sản xuất
Hình 4. Sơ đồ quy trình khai thác, xử lý nước
 Thuyết minh quy trình:
Nguồn nước cung cấp phục phục vụ cho sản xuất của Nhà máy được lấy từ nguồn
nước suối nhỏ tại vị trí trước nhà tổ thuộc Nông trường 1 và nằm cách nhà máy khoảng 1,5
km bên cạnh nguồn nước suối thì dự án còn kết hợp với việc thu hồi nước mưa để phục vụ
cho sản xuất và dự phòng.
Nước suối được bơm và dẫn theo đường ống có đường kính 114 – 140 mm về bể
chứa nước mặt đặt tại Nhà máy (các bể có tấm lót màng phủ chống thấm HDPE).
Nước mưa được thu gom ở phần mái nhà xưởng bằng máng xối và ống PVC xuống
hệ thống mương, nước mưa đã được thu gom từ mái được hệ thống mương dẫn ra tới bể
lắng và bể chứa nước mặt.
Nước từ 2 bể chứa nước mặt này sẽ được hệ thống máy bơm tăng áp bơm luân phiên
từ 2 bể cung cấp phục vụ cho sản xuất của Nhà máy.
Mạng lưới đường ống phân phối tổ chức theo sơ đồ đường ống khép kín.
Độ sâu chôn ống tối tiểu cách mặt đất 0,4 m, ống qua đường xe chạy độ sâu chôn ống
không được nhỏ quá 0,7 m.
1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án
Số lượng cán bộ, công nhân viên làm việc trong Nhà máy được thể hiện tại bảng sau:
Bảng 5. Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc trong Nhà máy
STT
A
I

Lao động
Lao động trực tiếp
Dây chuyền chế biến SVR 10,20

Số lượng
107
88

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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II
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4

Lao động phụ trợ
Vận hành cấp nước và xử lý nước thải
Cơ khí sửa chữa, bảo trì thiết bị
Kho hóa chất, vật dụng, thành phẩm
Hóa nghiệm, kiểm phẩm
Lái xe nâng hàng
Lái xe tải
Bảo vệ tạp vụ
Lao động gián tiếp
Giám đốc Nhà máy
Phó giám đốc
Nhân viên nghiệp vụ các phòng ban
Lái xe con
Tổng cộng

19
4
2
2
5
2
1
3
11
1
1
8
1
118

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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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 (nếu có)
Dự án nằm trong vùng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ia H’Drai
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-UBND
ngày 17/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Vị trí dự án thực hiện phù hợp với
định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện được thể hiện tại Quyết
định số 1503/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đồ
án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C
Trung tâm huyện lỵ, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; phù hợp với kế hoạch sử dụng đất
năm 2020 của huyện Ia H’Drai được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số
249/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện
Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số
891/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 UBND tỉnh Kon Tum.
Ngoài ra dự án còn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành cao su được thể
hiện tại Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Quy hoạch phát triển ngành cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết
định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy
hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2030.
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
 Đánh giá khả năng tiếp nhận bụi, khí thải, sức chịu tải của môi trường không khí:
Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải phát sinh
từ lò sấy mủ trong quá trình sản xuất bằng phương pháp hấp thụ - hấp phụ, đây là phương
pháp xử lý khí thải đang được sử dụng phổ biến tại các nhà máy chế biến mủ cao su trên
cả nước cũng như khu vực tỉnh Kon Tum. Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý đảm bảo đạt
giới hạn tối đa cho phép tại QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí
thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9, Kf = 1,4) sẽ theo ống khói
cao 15 m thải vào môi trường, không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí
xung quanh tại khu vực. Do đó, nguồn phát sinh bụi và khí thải đảm bảo sức chịu tải của
môi trường.
 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ:
Vị trí tiếp nhận nước thải của Nhà máy là suối nhỏ cách dự án khoảng 1.500 m về
phía Bắc. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước suối được đánh giá
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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theo quy định tại Thông tư số 76/2017/BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
Bảng 6. Lưu lượng trung bình tháng dòng chảy suối nhỏ khu vực tiếp nhận nước
thải của Nhà máy (m3/s)
Tháng
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T1
Năm
2019 0,023 0,012 0,010 0,012 0,068 0,113 0,427 0,524 0,556
2020 0,035 0,019 0,014 0,018 0,094 0,150 0,475 0,517 0,650
2021 0,089 0,044 0,022 0,014 0,078 0,187 0,401 0,554 0,569

T10

T11

T12

0,299 0,158 0,077
0,624 0,323 0,133
0,503 0,298 0,164

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Thông tư số 76/2017/BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước
sông, hồ, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của suối nhỏ tại khu vực xả thải được
tính toán như sau:
* Công thức tính: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS
Trong đó:
Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị
tính là kg/ngày.
Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông, đơn vị tính
là kg/ngày.
Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn suối,
đơn vị tính là kg/ngày.
Lt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính là kg/ngày.
FS: Hệ số an toàn (FS = 0,5)
 Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt:
Ltđ = Cqc x QS x 86,4
Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về
chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn suối (cột B2 - QCVN 08MT:2015/BTNMT), đơn vị tính là mg/l.
QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn suối đánh giá. Lưu lượng dòng chảy trung bình
03 tháng kiệt nhất trong 3 năm 2019 – 2021: Qs = 0,018 m3/s (theo Đài khí tượng thủy văn
tỉnh Kon Tum).
Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l,
m /s thành đơn vị tính là kg/ngày).
3

 Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước:
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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Lnn = Cnn x QS x 86,4
Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/L. Giá trị Cnn
được lấy theo giá trị tại phiếu kết quả thử nghiệm số QT/M25 (Mẫu lấy tại suối nhỏ gần
khu vực dự án Nhà máy. Tọa độ: X = 1547322; Y = 0496022).
Qs = 0,018 m3/s.
 Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải:
Lt = Ct x Qt x 86,4
Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (mg/l). Nhà máy
chưa hoạt động, chưa có hoạt động xả nước thải nên giá trị Ct được lấy theo giá trị tối đa
cho phép của QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
sơ chế cao su thiên nhiên (Cột A, Cmax). Cmax = C x Kq x Kf, trong đó:
+ C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.
+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải, Kq = 0,9 do Q ≤ 50 m3/s (Giá trị trung bình
lưu lượng dòng chảy của suối 03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp từ năm 2019
– 2021 là: Q = 0,018 m3/s).
+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải, Kf = 1,1 (50 < F ≤ 500 m3/24 giờ).
Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông (Lưu lượng xả thải lớn
nhất của Nhà máy bằng khoảng 80% lưu lượng nước thải sau xử lý tương đương 366,72
m3/ngày đêm ≈ 0,0042 m3/s)
Áp dụng các công thức tính toán trên, ta tính được các thông số giá trị thể hiện tại
Bảng sau:

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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Bảng 7. Tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước
Tải lượng Khả năng tiếp nhận
Tải lượng tối đa Tải lượng thông số
thông số ô nước thải, sức chịu
chất lượng nước
của thông số
Nguồn
nhiễm có trong tải đối với từng
Nguồn thải Ct
hiện có trong
chất
lượng
nước
nước
Cqc (QCVN 08nguồn nước thông số ô nhiễm
(QCVN 01nguồn nước
mặt
L
tđ
tiếp
MT:2015/BTNMT
thải
Ltn (kg/ngày)
MT:2015/BTNMT,
(kg/ngày)
L
(kg/ngày)
nn
nhận
– cột B2)
Lt (kg/ngày) = = (Ltđ - Lnn - Lt) x
cột A, Cmax)
= Cqc x QS x 86,4 = Cnn x QS x 86,4
Cnn
Ct x Qt x 86,4
FS
18,3
49,5
100
155,52
28,46
17,96
54,55
Nồng độ (mg/l)

Thông
TT số ô
nhiễm

1

TSS

2 COD
3 BOD520

9,7
4,38

74,25
29,7

50
25

77,76
38,88

15,09
6,81

26,94
10,78

17,87
10,65

Chú thích: Qs = 0,018 m3/s; Qt = 0,0042 m3/s.
FS = 0,5.
Nhận xét: Qua Bảng trên ta thấy, các giá trị Ltn > 0, điều này chứng tỏ nguồn nước Suối nhỏ có khả năng tiếp nhận đối với các chất ô
nhiễm từ nguồn thải của Nhà máy.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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26

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay
Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay

CHƯƠNG III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Nước mưa
trên mái

Thu gom (máng xối,
ống PVC)

Nước mưa trên
bề mặt nhà máy

Mương thu
gom

Hệ thống
mương dẫn

Song chắn rác

Bể chứa
nước mặt

Nguồn tiếp
nhận

Hố ga

Hình 5. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy
 Nước mưa được thu gom trên phần mái văn phòng, kho, xưởng chế biến,… bằng
máng xối và ống PVC Ф114 dẫn đến bể chứa nước để tái sử dụng cho sản xuất.
 Nước mưa chảy tràn trên bề mặt các sân bãi, đường giao thông nội bộ được thu gom
bằng hệ thống mương dài khoảng 700 m (Trong đó: Cống D600 thoát nước mưa xuyên
đường dài 24 m; mương thoát nước có nắp đan khoét lỗ chịu lực dài 96 m; mương thoát
nước mưa không có nắp đan dài 39m; mương thoát nước có kích thước 20x20 cm, kết cấu
bằng bê tông, dài khoảng 541 m). Trên hệ thống mương thu gom bố trí song chắn rác và
hố ga (09 hố với kích thước mỗi hố là 700x700mm) để lắng lọc đất cát trong nước mưa thu
gom trên sân bãi, đường giao thông nội bộ trước khi theo hệ thống mương dẫn ra ngoài
nguồn tiếp nhận. Theo địa hình tự nhiên, nước mưa chảy tràn được dẫn ra ngoài tiếp nhận
theo phương thức tự chảy.

Hình 6. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại nhà máy
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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(Bản vẽ hoàn công hệ thống thoát nước mưa đính kèm phụ lục 2 của Báo cáo)

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
3.1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt
Nước thải từ
nhà vệ sinh

Thu gom (ống
PVC D90)

Giếng thấm
(thấm đất)

Bể tự hoại

Hình 7. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt
a. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh của công nhân được thu gom bằng ống nhựa PVC
D90 chảy xuống hầm tự hoại.
b. Điểm xả nước thải sinh hoạt sau xử lý
Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý qua bể tự hoại được dẫn vào giếng thấm để
thấm đất tự nhiên.
(Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt đính kèm phụ lục 2 của
Báo cáo)
3.1.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải sản xuất

Nước thải từ
các phân xưởng

Thu gom (hệ
thống mương dẫn)

Hố ga

Cống thu gom
D500

Hệ thống XLNT

Hình 8. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sản xuất
a. Công trình thu gom nước thải sản xuất
 Nước thải từ các công đoạn sản xuất của Nhà máy được thu gom theo hệ thống mương
dẫn, rãnh thoát nước như sau:
+ Tại nhà xưởng chế biến: Nước thải sản xuất tại nhà xưởng được thu gom qua các rãnh
thoát nước R1, R2, R3, R4 với tổng chiều dài 114,3 m về hố thu gom có kích thước
1.000x1.500 mm, sau đó theo cống D500 xuyên đường dài 7 m thoát qua hố thu tại nhà
cán vắt + ủ mủ.
Bảng 8. Thông số kỹ thuật rãnh thoát nước trong nhà xưởng chế biến
TT

Tên rãnh

1

R1

Kích thước
Rộng (mm)
100

Cao (mm)
100 – 160

Tổng chiều dài

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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TT

Tên rãnh

2

Kích thước

Tổng chiều dài

R2

Rộng (mm)
150

Cao (mm)
100 – 250

3

R3

200

100 – 400

79,6

4

R4

300

100 – 450

1,2

12,5

+ Tại Nhà cán vắt + ủ mủ: Nhà cán vắt + ủ mủ được xây dựng có độ dốc i = 0,5% về 2
bên nhà xưởng, nước thải được chảy về rãnh thoát nước kích thước 50 x 50 mm bố trí xung
quanh nhà cán vắt + ủ mủ có tổng chiều dài 217 m, i = 0,2% sau đó thoát về các rãnh thoát
nước R1, R2, R3 tại khu vực bố trí dây chuyền cán vắt, tổng chiều dài rãnh R1, R2, R3 là
68,7 m dẫn về hố thu gom kích thước 1.000 x 1.500 mm (hố thu gom tiếp nhận nước thải
từ nhà xưởng chế biến). Nước thải từ nhà xưởng cán vắt + ủ mủ và nước thải được dẫn từ
nhà xưởng chế biến sang theo mương thoát nước M1 dài 21,2 m về hố ga kích thước 1.000
x 1.000 m.
+ Sau đó, nước thải theo đường cống D500 thoát nước thải xuyên đường bằng bê tông dài
28 m về hố ga có kích thước 700x700 mm trước khi được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải.
Bảng 9. Thông số kỹ thuật rãnh thoát nước trong nhà cán vắt + ủ mủ
TT
1
2
3
4

Tên mương,
rãnh
R1
R2
R3
M1

Kích thước
Rộng (mm)
Cao (mm)
200
100 – 400
300
100 – 250
300
400 – 500
400
240 – 450

Tổng chiều dài
44,7
2,8
21,2
21,2

 Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải của lò sấy chảy tràn qua đường ống nhựa PVC
D90 được dẫn theo mương thu gom nước thải và chảy về hệ thống xử lý nước thải.
 Mạng lưới đường ống dẫn nước trong hệ thống xử lý nước thải:
+ Nước thải được thu gom về hố ga có kích thước 700x700 mm sau đó theo cống BTCT
Ф400 dài 12 m vào bể tách mủ.
+ Nước thải từ bể tách mủ T-01A tự chảy vào bể điều hòa T-02 qua lỗ thông giữa 2 bể
có kích thước 300x300 mm, cao độ đáy lỗ thông -1m.
+ Nước thải từ bể điều hòa T-02 được bơm WP02-01/02 bơm vào bể Anoxic 1 T-03
theo đường ống SUS304 DN65 dài 6 m đi nổi ở 2 cao độ đáy ống + 0,8m và +2,4m và ống
uPVC DN65 dài 20 m chôn ngầm cao độ đáy ống - 0,5m.
+ Nước thải từ bể Anoxic 1 T-03 chảy qua bể Aerotank 1 T-04 qua lỗ thông dưới đáy
của 2 bể có kích thước 600x600mm cao độ đáy lỗ thông - 2,2m.
+ Nước thải từ bể Aerotank 1 T-04 được dẫn vào bể Anoxic 2 T-05 qua lỗ thông trên
giữa 2 bể kích thước 200x600mm cao độ đáy lỗ thông + 1,8m.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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+ Nước thải từ bể Anoxic 2 T-05 chảy qua bể Aerotank 2 T-06 qua lỗ thông dưới đáy
giữa 2 bể có kích thước 500x500 mm cao độ đáy lỗ thông - 2,2m.
+ Nước thải từ bể Aerotank 2 T-06 chảy qua bể lắng sinh học T-07A bằng đường ống
uPVC Ф220 dài 5 m đi nổi cao độ đáy ống + 1,1 m.
+ Nước thải từ mương thu nước bể lắng sinh học T-07A chảy qua bể điều chỉnh pH T08 qua lỗ thông trên giữa 2 bể kích thước 150x150mm, cao độ đáy lỗ thông + 1,6m.
+ Nước thải từ bể điều chỉnh pH T-08 chảy vào bể keo tụ T-09 bằng đường ống uPVC
Ф168 dài 1,8 m đi nổi cao độ đáy ống + 1,5 m.
+ Nước thải từ bể keo tụ T-09 chảy vào bể tạo bông T-10 bằng đường ống uPVC Ф168
dài 1,8 m đi nổi cao độ đáy ống + 1,5 m.
+ Từ bể tạo bông T-10 nước thải tự chảy vào bể lắng hóa lý T-11 bằng đường ống uPVC
Ф168 dài 1,8 m đi nổi cao độ đáy ống + 1,5 m.
+ Nước thải từ bể lắng hóa lý T-11 được dẫn theo đường ống SUS304 DN168 dài 1,2m
đi nổi cao độ đáy ống + 1,4 m và ống uPVC Ф168 dài 17 m chôn ngầm cao độ đáy ống 0,3m vào hồ hoàn thiện T-13.
+ Nước thải từ hồ hoàn thiện T-13 tự chảy theo đường ống uPVC Ф168 dài 3 m đi
ngầm cao độ đáy ống - 0,6 m vào bể khử trùng T-12A.
+ Nước thải sau khi qua bể khử trùng T-12A tự chảy qua mương đo lưu lượng T-12B
bằng lỗ thông giữa 2 bể kích thước 200x200mm cao độ đáy lỗ thông - 0,65m.
+ Nước thải từ mương đo lưu lượng T-12B sau đó chảy theo đường ống uPVC Ф168
dài 70 m chôn ngầm cao độ đáy ống – 2,0m ra khe cạn phía Bắc Nhà máy.
 Mạng lưới đường ống dẫn nước trong hệ thống xử lý nước thải – trường hợp có sự cố:
+ Nước thải từ bể gạn mủ T-01A tràn theo mương có kích thước 0,3 x 0,5 m, dài 2,6 m
sang hồ sự cố T01-B khi lượng nước thải đầu vào cao đến ngưỡng tràn của bể gạn mủ.
+ Nước thải từ hồ hoàn thiện T-13 tự chảy theo đường ống uPVC Ф168 dài 14m đi
ngầm cao độ đáy ống nghiên từ - 0,4m đến - 0,6m vào hồ sự cố T-1B trong trường hợp
nước chưa đạt quy chuẩn xả thải.
+ Nước thải từ hồ sự cố T-01B được bơm WP02-01/02 bơm vào bể Anoxic 1 T-03 theo
đường ống SUS304 DN50 dài 10 m đi nổi cao độ đáy ống + 0,5m.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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Hình 9. Hệ thống thu gom nước thải sản xuất tại Nhà máy
b. Công trình thoát nước thải sản xuất
Nước thải sản xuất sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn sẽ chảy theo đường ống
uPVC Ф168 dài 70 m chôn ngầm cao độ đáy ống – 2,0m ra khe cạn phía Bắc Nhà máy.
c. Điểm xả nước thải sản xuất sau xử lý.
Nước thải sau xử lý được xả thải ra khe suối cạn ở phía Bắc khu vực dự án, tọa độ vị
trí xả thải X = 1.545.910, Y = 495.930. Tại vị trí này nước thải theo địa hình tự nhiên chảy
ra nhánh suối nhỏ cách dự án khoảng 1.500 m về phía Bắc, tọa độ điểm hợp thủy từ khe
suối cạn với suối nhỏ (nguồn tiếp nhận nước thải): 1.547.284, Y = 495.975.

Hình 10. Sơ đồ vị trí xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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(Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất đính kèm phụ lục 2 của
Báo cáo)
3.1.3. Xử lý nước thải
3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt
 Quy mô, công suất
 Nước thải từ các khu vệ sinh của Nhà máy sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn đặt
ngầm tại khu vực các nhà vệ sinh có tổng dung tích thiết kế là 28 m3 (Bao gồm: 01 bể tự
hoại 03 m3, 02 bể 10 m3/bể theo ĐTM đã được phê duyệt và 01 bể thể tích 05 m3 xây dựng
tại khu vực nhà vệ sinh phát sinh).
 Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện cụ thể như sau:

Hình 11. Sơ đồ nguyên lý và cấu tạo của bể tự hoại
 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại
 Chiều sâu bể tính từ mặt nước trong giới hạn từ 1 – 3 m.
 Chiều sâu lớp nước trong bể tự hoại khoảng từ 0,75 – 1,8 m.
 Đáy ống dẫn nước vào bể đặt cao hơn mức nước tính toán trong bể ít nhất 0,05 m,
cần phải có thiết bị để giữ chặt các chất nổi trong bể.
 Các ngăn bể tự hoại chia làm hai phần: Phần lắng nước thải (phía trên) và phần lên
men cặn lắng (phía dưới).
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Nước thải vào với thời gian lưu trong bể 4 ngày. Do vận tốc trong bể thấp nên phần
lớn cặn lơ lửng được lắng lại. Hiệu quả lắng trong bể tự hoại từ 40% đến 60%.
 Nguyên lý hoạt động: Nước thải từ hoạt động tắm rửa vệ sinh của cán bộ công nhân
viên được chảy theo đường ống nhựa PVC D90 chảy xuống hầm bể tự hoại. Tại hầm bể tự
hoại đã có 1 lượng nước nhất định, dưới đáy của ngăn chứa là một lớp bùn bể tự hoại có
rất nhiều vi sinh vật trong đó. Các chất thải rắn, kim loại nặng hoặc các vật khó tiêu sẽ lắng
xuống đáy bể còn các chất thải lỏng, các hợp chất lơ lửng sẽ tràn qua ngăn lọc. Theo thời
gian và khi gặp điều kiện lý tưởng các chất thải rắn sẽ dần dần được các vi sinh vật phân
hủy sau đó trở thành bùn bể tự hoại, còn các chất như nhựa hoặc kim loại không thể tiêu
hủy và lẫn với bùn của bể tự hoại. Tại ngăn lắng và ngăn lọc, các hợp chất sẽ được phân
hủy lần nữa trước khi chính thức được dẫn vào giếng thấm để thấm vào đất tự nhiên.
 Trong quá trình vận hành định kỳ thuê các đơn vị chức năng hút bể tự hoại với tần
xuất 1 lần/năm để xử lý.
 Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: Hóa chất được sử dụng trong bể tự
hoại là chế phẩm giúp phân hủy nhanh hợp chất hữu cơ trong nước thải: Liều lượng chế
phẩm vi sinh cung cấp: 100 g/m3.
 Định mức tiêu hao điện năng: Hạng mục bể tự hoại không phải sử dụng điện trong
quá trình xử lý, vì vậy không phải lắp đặt công tơ riêng.
 Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý
Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nước thải sinh hoạt.
3.1.3.2. Công trình xử lý nước thải sản xuất đã xây dựng, lắp đặt
 Đơn vị thiết kế, thi công công trình:
 Tên đơn vị: Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp môi trường tài nguyên xanh.
 Địa chỉ: 27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Điện thoại: 028 62925361 - 028 62925362.
 Đơn vị giám sát thi công công trình: Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay
 Chức năng của công trình: Xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà
máy.
 Quy mô, công nghệ xử lý:
Nước thải sản xuất được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của nhà máy có
công suất là 490 m3/ngày đêm.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sử dụng công nghệ xử lý sinh học (công nghệ
AO hai bậc) kết hợp xử lý hóa lý đảm bảo nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép của
QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A.
 Công nghệ xử lý và vận hành:

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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NƯỚC THẢI MỦ TẠP

Ghi chú
Đường nước thải

BỂ GẠN MỦ (T-01A)

Đường bùn
Đường khí

HỒ SỰ CỐ (T-01B)
BỂ ĐIỀU HÒA (T-02)
Chất dd
BỂ ANOXIC 1 (T-03)

Đường hóa chất
Tuần hoàn bùn

Thổi khí
BỂ AEROTANK 1 (TXút

Thổi khí

BỂ ANOXIC 2 (T-05)

Tuần hoàn bùn

BỂ AEROTANK 2 (T-06)

BỂ LẮNG SINH HỌC (T-07A)

NGĂN THU
BÙN

Thu gom

Chất dd

BỂ ĐIỀU CHỈNH pH (T-08)
PAC

Polymer-A

BỂ CHỨA
BÙN (T-07B)

BỂ KEO TỤ (T-09)

MÁY ÉP
BÙN

BỂ TẠO BÔNG (T-10)

BỂ LẮNG HÓA LÝ (T-11)

HỒ HOÀN THIỆN (T-13)

HC khử trùng

BỂ KHỬ TRÙNG
(T-12A)

Nước tái sử dụng

Hình 12. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
 Thuyết minh công nghệ xử lý:
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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 Bể gạn mủ T-01A: Nước thải mủ tạp từ khu sản suất đi qua bể gạn mủ. Với thời gian
lưu nước phù hợp, mủ sẽ nổi lên bề mặt bể và được vớt. Nước sau khi được vớt mủ chảy
tiếp qua bể điều hòa T-02.
Trong quá trình vận hành nếu hệ thống gặp sự cố, nước thải sau khi được xử lý sơ bộ:
Tách mủ thô tại bể gạn mủ sẽ được dẫn vào bể sự cố đồng thời tiến hành khóa các van
đường ống của các bể. Bể sự cố có thể tích chứa nước là 1.082,13 m3 đảm bảo nước thải
chưa qua xử lý không thoát ra ngoài môi trường và quá trình khắc phục sự cố. Quá trình
vận hành để khắc phục sự cố xảy ra được chia thành 02 trường hợp như sau:
+ Trường hợp 1: Khi lưu lượng nước thải vào bể gạn mủ cao đến ngưỡng chứa nước
của bể, nước thải sẽ tràn theo mương kích thước 0,3 x 0,5 mm, dài 2,6 m sang hồ sự cố.
Khi lượng nước tại bể gạn mủ ổn định, nước thải được bơm lại về bể sau đó tiến hành xử
lý theo trình tự của hệ thống xử lý.
+ Trường hợp 2: Trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật tại bể sinh học thiếu khí, hiếu khí
và bể lắng bùn sinh học gặp sự cố dẫn đến chất lượng nước tại bể chứa nước không đạt
theo yêu cầu hoặc gặp sự cố về thiết bị. Đơn vị sẽ tiến hành dẫn toàn bộ lượng nước thải
tại bể chứa về bể sự cố bằng bơm di động, sau đó sẽ tiến hành bổ sung men, cơ chất để
nuôi cấy lại các bể sinh học thiếu khí và hiếu khí hoặc tiến hành sửa chữa khi các thiết bị
gặp sự cố đến khi nào tại các bể này tiếp nhận và xử lý được theo yêu cầu. Sau đó tiến hành
xử lý theo trình tự của hệ thống xử lý.
 Bể điều hòa T-02: Là nơi tiếp nhận nước thải sau gạn mủ. Bể có nhiệm vụ ổn định
lưu lượng và tải lượng ô nhiễm biến thiên trong nước thải. Việc điều tiết tải lượng ô nhiễm
trong bể điều hòa được thực hiện bằng việc khuấy trộn nước trong bể điều hòa với máy
khuấy chìm. Nước thải trong bể điều hòa được bơm sang cụm bể hóa lý để tiếp tục quá
trình xử lý. Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào bể Anoxic 1 T-03.
 Bể Anoxic 1 T-03:
 Bể Anoxic 1 là nơi tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa T-02, bùn tuần hoàn từ bể
Aerotank 1 T-04, bùn tuần hoàn từ bể thu bùn T-07B. NO3- trong nước thải sinh ra từ quá
trình Nitrification ở trong bể hiếu khí sẽ được bơm về lại bể Anoxic, cùng với bùn hoạt
tính. Trong điều kiện thiếu oxy (anoxic), vi sinh oxy hoá chất hữu cơ trong nước thải thông
qua nguồn oxy có trong NO3-.
 Nhờ kết hợp 02 quá trình nitrification và denitrification, hàm lượng Nitơ trong nước
thải giảm xuống dưới mức cho phép.
 Quá trình khử Nitơ sẽ được mô tả theo các phản ứng sau đây:
 Bước 1: Quá trình Nitrification: Xảy ra trong ngăn sinh học hiếu khí
 Các chủng vi sinh vật Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosococcus, Nitrosolobus, sẽ
tham gia chuyển hoá Amonia theo phản ứng sau:
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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NH4+ + 3/2O2 →NO2- + H2O + 2H+
NO2- + 1/2O2 → NO3-

 Đây là quá trình oxy hoá N-NH3 trong điều kiện dư oxy. Kết quả là toàn bộ NH3-,
NH4+ trong nước thải sẽ được chuyển về dạng N-NO3-, hàm lượng Nitơ tổng không thay
đổi, do Nitơ trong nước thải chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
 Bước 2: Quá trình Denitrification: Diễn ra trong ngăn thiếu khí (Anoxic)
 Dưới tác dụng của các vi sinh vật Nitrobater, Microccocus, Archromobacter,
Thiobacillus và Bacillus sẽ chuyển hoá Nitrit và Nitrat thành khí N2 theo phản ứng:
NO3- → NO2- → NO → N2O → N2↑
 Quá trình này NO3 trong nước thải sinh ra từ quá trình Nitrification ở trong bể hiếu
khí, sau đó được bơm tuần hoàn về lại bể thiếu khí, cùng với bùn hoạt tính, trong điều kiện
thiếu oxy (anoxic) và có đủ hàm lượng chất hữu cơ, vi sinh thực hiện quá trình phân huỷ
chất hữu cơ trong nước thải bằng nguồn oxy từ NO3-. Kết quả là NO3- sẽ bị khử thành N2
tự do, và giải phóng ra ngoài không khí, hàm lượng tổng Nitơ sẽ giảm.
 Bể Aerotank 1 T-04:
 Nước thải tiếp tục đi từ bể Anoxic 1 T-03 sang bể Aerotank 1 T-04. Tại đây, xảy ra
đồng thời hai quá trình xử lý các chất bẩn hữu cơ trong nước thải nhờ các vi sinh dị dưỡng
và quá trình oxy hóa nitơ (nitrification) nhờ các vi sinh tự dưỡng.
 Quá trình Nitrification sẽ chuyển hóa Amonia thành NO3-, quá trình phân hủy các
thành phần hữu cơ có trong nước thải sẽ sinh ra CO2 và H2O.
 Trong bể Aerotank, hệ thống đĩa phân phối khí được lắp cố định dưới đáy bể. Hệ
thống này thông qua máy thổi khí có tác dụng cung cấp Oxy cho quá trình phát triển của
vi sinh vật. Ngoài ra có tác dụng đảo trộn nước thải với vi sinh vật trong bể và giúp Oxy
hoà tan trong nước thải dễ dàng hơn, tạo điều kiện để các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy
các chất hữu cơ trong nước thải thành CO2, H2O… một phần được chuyển hoá phát triển
thành sinh khối – Biomass và oxy hoá hợp chất Nitơ thành NO3-.
 Quá trình phân hủy các chất hữu cơ theo phản ứng sau:

 Nhờ kết hợp 02 quá trình nitrification và denitrification, hàm lượng Nitơ trong nước
thải giảm xuống.
 Bể Anoxic 2 T-05: Chức năng của bể Anoxic 2 T-05 sẽ tiếp tục xử lý Nitơ dưới dạng
nitrat thành nitơ tự do. Bể Anoxic 2 T-05 tiếp nhận nước thải từ bể Aerotank 1 T-04, bùn
tuần hoàn từ bể Aerotank 2 T-06, bùn tuần hoàn từ bể thu bùn T-07B. Nước sau bể Anoxic
2 T-05 được chuyển sang bể Aerotank 2 T-06 để tiếp tục xử lý.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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 Bể Aerotank 2 T-06: Tại đây, quá trình xử lý tương tự bể Aerotank 1 T-04. Trong
bể được cung cấp khí nhằm mục đích loại bỏ triệt để N2 trong nước thải. Sau khi kết thúc
quá trình xử lý sinh học, nước thải từ bể Aerotank 2 T-06 được dẫn vào bể lắng sinh học
nhằm tách bùn và nước theo phương pháp lắng trọng lực.
 Bể lắng sinh học và ngăn thu bùn T-07A/B: Tại đây, bùn cặn (xác vi sinh bị chết)
được tách ra theo cơ chế tỉ trọng lắng xuống đáy bể, làm giảm hàm lượng cặn lơ lửng trong
nước thải. Phần bùn từ đáy bể được chuyển qua ngăn thu bùn. Một phần bùn được tuần
hoàn về bể Anoxic 1 T-03 và bể Anoxic 2 T-05 để duy trì một hàm lượng bùn cố định trong
công trình xử lý sinh học bằng hệ thống bơm tuần hoàn. Phần bùn dư sẽ được bơm định kỳ
về bể chứa bùn. Phần nước trong rời khỏi bể lắng sinh học tự chảy qua bể điều chỉnh pH
T-08.
 Bể điều chỉnh pH, keo tụ, tạo bông T-08, T-09 và T-10:
 Nước thải sau bể lắng sinh học sẽ tự chảy sang bể điều chỉnh pH T-08, bể keo tụ T09, tiếp đến bể tạo bông T-10. Mục đích chính của hệ hóa lý này nhằm xử lý lượng Phospho
và lượng COD có trong nước thải. Quá trình khử Phospho trong nước thải bằng hoá chất
PAC được thể hiện trong phản ứng sau:
+
Al3+ + H n PO3-n
4 = AlPO 4  + nH

 Tại bể điều chỉnh pH T-08, nước thải trong bể được kiểm soát pH liên tục nhờ thiết
bị kiểm soát pH tự động - pH Controller. Khi pH trong nước thải không đạt yêu cầu, xút
được châm vào bể đến mức phù hợp nhằm tối ưu hóa phản ứng keo tụ với PAC.
 Tại bể keo tụ T-09, nước thải được hòa trộn với hóa chất keo tụ được châm từ bồn
chứa hóa chất thông qua bơm định lượng. Chất keo tụ giúp làm mất ổn định các hạt cặn có
tính “keo” và kích thích chúng kết lại với các cặn lơ lửng khác để tạo thành các hạt có kích
thước lớn hơn. Nước thải sau bể keo tụ sẽ tự chảy qua bể tạo bông T-10.
 Tương tự như bể keo tụ, tại bể tạo bông, polymer anion sẽ được châm vào giúp cho
quá trình tạo thành các bông cặn lớn hơn. Polymer này có tác dụng hình thành các “cầu
nối” liên kết các bông cặn lại với nhau tạo thành các bông cặn có kích thước lớn hơn nhằm
nâng cao hiệu quả của bể lắng phía sau. Nước thải từ bể tạo bông sẽ được dẫn qua bể lắng
hóa lý T-11 nhằm tách các bông cặn ra khỏi nước thải.
 Bể lắng hóa lý T-11: Sau khi kết thúc quá trình xử lý hóa lý, nước thải được dẫn vào
bể lắng hóa lý nhằm tách bùn và nước theo phương pháp lắng trọng lực. Tại đây, bùn cặn
được tách ra theo cơ chế tỉ trọng lắng xuống đáy bể, làm giảm hàm lượng cặn lơ lửng trong
nước thải. Phần bùn từ đáy bể được chuyển qua ngăn thu bùn. Phần bùn dư sẽ được bơm
định kỳ về bể chứa bùn T-14. Phần nước trong rời khỏi bể lắng tự chảy qua hồ hoàn thiện
T-13.
 Hồ hoàn thiện T-13: Nước sau bể lắng chảy về hồ hoàn thiện. Hồ hoàn thiện tiếp
nhận nước sau xử lý và làm bể chứa nguồn nước này để tái sử dụng khi có nhu cầu.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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 Bể khử trùng và mương lưu lượng T-12A/B: Nước javen hoặc clorine được cho
vào để khử trùng nước, nó sử dụng phổ biến do hiệu quả diệt khuẩn cao và giá thành tương
đối rẻ. Quá trình khử trùng sẽ được diễn ra trong bể bao gồm 2 giai đoạn: Đầu tiên chất
khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong
tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Nước thải từ bể
khử trùng sẽ chảy qua mương lưu lượng trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Nước thải sau
xử lý đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,1) được tái sử dụng 20%
(khoảng 91,68 m3/ngày đêm) cho mục đích rửa máy ép bùn, tưới cây, dập bụi, còn lại 80%
(khoảng 366,72 m3/ngày đêm) xả ra khe suối cạn ở phía Bắc khu vực dự án bằng đường
ống PVC D168, tọa độ vị trí xả thải X = 1.545.911; Y = 495.930. Tại vị trí này nước thải
theo địa hình tự nhiên chảy ra nhánh suối nhỏ ở phía Bắc, cách dự án khoảng 1,5 km, tọa
độ điểm hợp thủy từ khe suối cạn với suối nhỏ (nguồn tiếp nhận nước thải): X = 1.547.284,
Y = 495.975.
 Bể chứa bùn T-14: Toàn bộ lượng bùn sinh ra do quá trình xử lý hóa lý và sinh học
được đưa về bể chứa bùn nhằm tiến hành quá trình nén bùn, giảm độ ẩm bằng trọng lực.
Bùn ở đáy bể được bơm vào máy ép bùn băng tải. Phần nước tách bùn trên bề mặt được
đưa lại bể gạn mủ để tiếp tục xử lý.
 Máy ép bùn: Theo định kỳ, bùn từ bể chứa bùn được bơm vào máy ép bùn. Bùn
trước khi ép được trộn với polymer nhằm nâng cao hiệu quả ép bùn. Phần nước dư từ máy
ép bùn theo đường ống về bể gạn mủ tiếp tục được xử lý; Bùn dư sau khi ép sẽ được chứa
trong nhà chứa bùn, được thu gom định kỳ và được xử lý đúng theo quy định.
 Hồ sự cố T-01B:
Hồ sự cố được thiết kế cùng với hệ thống xử lý với mục đích đảm bảo độ an toàn
trong quá trình vận hành hệ thống, khi trong hệ thống xảy ra sự cố nước thải sẽ được dẫn
sang hồ sự cố. Sau khi hệ thống hoạt động lại bình thường, sẽ tiếp nhận nguồn nước từ hồ
sự cố bơm đến.
 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sản xuất

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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Bảng 10. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sản xuất
ST
T

Rộng
(m)

Cao
nước
(m)

T-01A Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 8,90

2,50

1,70

2,50

6,00

T-02 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 11,80
6,20
Bể Anoxic 1
T-03 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 13,50
Bể Aerotank 1
T-04 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 13,50
Bể Anoxic 2
T-05 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 6,00
Bể Aerotank 2
T-06 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 6,00
Bể lắng sinh học
T-07A Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 6,00
Ngăn thu bùn
T-07B Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 2,00
Bể điều chỉnh pH
T-08 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 2,00
Bể keo tụ
T-09 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 2,00
Bể tạo bông
T-10 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 2,00
Bể lắng hóa lý
T-11 Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 6,70
Bể khử trùng
T-12A Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 4,20
Mương lưu lượng
T-12B Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 4,20
Hồ taluy lót bạt HDPE
Hồ hoàn thiện
T-13 Kích thước mặt trên
13,60
Kích thước đáy
10,60
Bể chứa bùn sinh học T-14A Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 6,00
Bể chứa bùn hoá lý T-14B Bê tông cốt thép, chống thấm bên trong 6,00
Hồ taluy lót bạt HDPE
Hồ sự cố
T-01B Kích thước mặt trên
24,20
Kích thước đáy
19,20

8,70
4,30
8,50
8,50
3,525
3,525
6,00
1,50
1,40
1,40
2,00
2,00
1,35
0,60

1,70
1,70
4,50
4,50
4,50
4,40
4,30
4,30
2,20
2,20
2,20
4,10
1,60
1,35
2,20
3,00
3,00
3,50
-

2,50
2,50
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
2,80
2,80
2,80
4,80
2,10
2,10
2,50
3,50
3,50
4,00
-

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-

Hạng mục

1 Bể gạn mủ

Ký
hiệu

Dài
(m)

Mô tả

2 Bể điều hòa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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9,60
6,60
2,65
1,4
17,20
12,20

Cao xây
dựng SL
(m)

Thể tích Thể tích
nước
xây dựng
(m³)
(m³)
226,95
219,84
174,52
45,32
516,38
516,38
95,18
95,18
154,80
12,90
6,16
6,16
8,80
54,94
9,07
3,40
207,95
47,7
25,2
1.082,13

333,75
323,30
256,65
66,65
550,80
550,80
101,52
101,52
172,80
14,40
7,84
7,84
11,20
64,32
11,91
5,29
246,74
55,65
29,4
1.283,64
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ST
T

Hạng mục

Ký
hiệu

Dài
(m)

Mô tả

Nhà điều khiển, hoá
N-01 Sàn bê tông, tường gạch
chất, thổi khí
20 Nhà ép bùn
N-02 Sàn bê tông, mái tôn
21 Sân phơi
N-03 Sàn bê tông, mái tôn
19

Cao
nước
(m)

Cao xây
dựng SL
(m)

Thể tích Thể tích
nước
xây dựng
(m³)
(m³)

18,40

5,00

4,70

1,00

92,00

6,40
18,5

4,60
3,00

3,40

1,00
1,00

29,44
55,50
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Rộng
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 Các thông số thiết bị máy móc của hệ thống xử lý nước thải

Bảng 11. Thông số thiết bị, máy móc
STT
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 BỂ ĐIỀU HÒA T-02
Bơm nước thải
Loại: Bơm chìm;
Lưu lượng: 21m³/h;
Cột áp: 8mH₂O;
Công suất: 1,5kW;
Bộ
2
Điện áp: 380V/3ph/50Hz.
Vật liệu:
- Thân bơm, cánh bơm : Cast iron EN-GJL 250
- Trục : Stainless steel AISI 431
Cấp bảo vệ : IP68.
Nhà sản xuất: Zennit - Ý
Đồng hồ đo lưu lượng
Loại: điện từ DN 80
Nhà sản xuất: Endress+Hauser - Pháp
Phao đo mức nước
Loại: phao nổi
Vật liệu: Polypropylene.
Cáp dài 5m.
Nhà sản xuất: MAC3 - Ý

Bộ

Bộ

Máy khuấy chìm
Công suất: 1,4 kW;
Điện áp: 380V/3pha/50Hz.
Cấp độ bảo vệ: IP68.
Chuẩn cách điện: lớp H (chịu nhiệt đến 180oC)
Vật liệu:
+ Cánh: Inox AISI 316
+ Motor: Gang EN-GJL-250
+ Trục: Inox AISI 431
Nhà sản xuất: Faggiolati - Ý
2 BỂ ANOXIC 1 T-03
Máy khuấy chìm
Công suất: 2,3 kW;
Điện áp: 380V/3pha/50Hz
Cấp độ bảo vệ: IP68.
Chuẩn cách điện: lớp H (chịu nhiệt đến 180oC)
Vật liệu:
+ Cánh: Inox AISI 316
+ Motor: Gang EN-GJL-250
+ Trục: Duplex ( inox bậc cao)
Nhà sản xuất: Faggiolati - Ý

1

Bộ

2

Bộ

2
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STT
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
3 BỂ AEROTANK 1 T-04
Máy thổi khí
Lưu lượng: 14 m³/phút;
Áp làm việc: 5 m;
Bộ
2
Công suất: 18,5 kW;
Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
Nhà sản xuất: Shinmaywa - Nhật
Hệ thống phân phối khí
Kiểu: đĩa phân phối khí mịn;
Lưu lượng thiết kế: 2-12 m³/h;
Lưu lượng lớn nhất: 15 m³/h;
Hệ thống
1
Đường kính hoạt động: 12";
Vật liệu: Màng EPDM.
Nhà sản xuất: Jaeger - Đức
Bơm tuần hoàn
Lưu lượng: 0-58m³/h;
Cột áp: 7mH₂O;
Công suất: 2,2kW;
Điện áp: 380V/3ph/50Hz.
Bộ
2
Vật liệu:
- Thân bơm, cánh bơm : Cast iron EN-GJL 250
- Trục : Stainless steel AISI 431,
Cấp bảo vệ : IP68.
Nhà sản xuất: Zennit - Ý
Thiết bị đo pH
Thang đo: 1 – 14 pH
Bộ
1
Bao gồm: bộ hiển thị và đầu dò.
Nhà sản xuất: Endress+Hauser - Đức/ Mỹ.
Thiết bị đo DO
Dãy đo: 0 - 20 mg/L;
Bộ
1
Bao gồm: bộ hiển thị và đầu dò.
Nhà sản xuất: Endress+Hauser - Đức
Thiết bị đo ORP cầm tay
Thang đo pH : -2,00 to 16,00 pH
Thang đo ORP: ±1.999 Mv
Bộ
1
Nhà sản xuất: Xuất xứ Hana instruments – USA, sản xuất
tại Hana Romania
4 BỂ ANOXIC 2 T-05
Máy khuấy chìm
Công suất: 1,4kW;
Điện áp: 380V/3pha/50Hz.
Cấp độ bảo vệ: IP68.
Bộ
2
Chuẩn cách điện: lớp H (chịu nhiệt đến 180oC)
Vật liệu:
+ Cánh: Inox AISI 316
+ Motor: Gang EN-GJL-250
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
+ Trục: Inox AISI 431
Nhà sản xuất: Faggiolati - Ý
5 BỂ AEROTANK 2 T-06
Hệ thống phân phối khí
Kiểu: đĩa phân phối khí mịn;
Lưu lượng thiết kế: 1,5-8 m³/h;
Lưu lượng lớn nhất: 10 m³/h;
Đường kính hoạt động: 9";
Vật liệu: Màng EPDM.
Nhà sản xuất: Jaeger - Đức
Bơm tuần hoàn
Loại: Bơm chìm;
Lưu lượng: 21m³/h;
Cột áp: 8mH₂O;
Công suất: 1,5kW;
Điện áp: 380V/3ph/50Hz.
Vật liệu:
- Thân bơm, cánh bơm : Cast iron EN-GJL 250
- Trục : Stainless steel AISI 431,
Cấp bảo vệ : IP68.
Nhà sản xuất: Zennit - Ý
6
BỂ LẮNG SINH HỌC T-07A
Motor gạt bùn
Loại: Trục đứng; Vận tốc quay: 0,1rpm;
Điện áp: 0,12kW, 380V/3pha/50Hz.
Nhà sản xuất: SEW - xuất xứ: Đức, sản xuất: Singapore
Giàn gạt bùn bể lắng
Vật liệu: SS304
Nhà sản xuất: Gr Indtech - Việt Nam
Ống trung tâm, máng răng cưa, tấm chắn bọt
Vật liệu: SS304
Nhà sản xuất: Gr Indtech - Việt Nam
7 NGĂN THU BÙN T-07B
Bơm bùn tuần hoàn
Loại: Bơm chìm;
Lưu lượng: 30m³/h; Cột áp: 9mH₂O;
Công suất:1,8kW
Điện áp: 380V/3ph/50Hz.
Vật liệu:
- Thân bơm, cánh bơm : Cast iron EN-GJL 250
- Trục : Stainless steel AISI 431,
Cấp bảo vệ : IP68.
Nhà sản xuất: Zennit - Ý
Bơm bùn xả
Loại: Bơm chìm;

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

Hệ thống

1

Bộ

2

Bộ

1

Bộ

1

Bộ

1

Bộ

2

Bộ

1
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STT

8

9

10

11

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Lưu lượng: 10m³/h; Cột áp: 9mH₂O;
Công suất: 0,88kW;
Điện áp: 380V/3ph/50Hz.
Vật liệu:
- Thân bơm, cánh bơm : Cast iron EN-GJL 250
- Trục : Stainless steel AISI 431,
Cấp bảo vệ : IP68.
Nhà sản xuất: Zennit - Ý
BỂ ĐIỀU CHỈNH pH T-08
Thiết bị đo pH
Thang đo: 1 – 14 pH
Bao gồm: bộ hiển thị và đầu dò.
Nhà sản xuất: Endress+Hauser - Đức/ Mỹ.
Motor khuấy
Loại: Trục đứng;
Vận tốc quay: 102rpm;
Điện áp: 0,37 kW, 380V/3pha/50Hz.
Nhà sản xuất: SEW - Xuất xứ: Đức, sản xuất: Singapore
Cánh khuấy
Bao gồm: trục và cánh; Vật liệu: SS304.
Nhà sản xuất: Gr Indtech - Việt Nam
BỂ KEO TỤ T-09
Motor khuấy
Loại: Trục đứng;
Vận tốc quay: 49rpm;
Điện áp: 0,37 kW, 380V/3pha/50Hz.
Nhà sản xuất: SEW - xuất xứ: Đức, sản xuất: Singapore
Cánh khuấy
Bao gồm: trục và cánh;
Vật liệu: SS304.
Nhà sản xuất: Gr Indtech - Việt Nam
BỂ TẠO BÔNG T-10
Motor khuấy
Loại: Trục đứng; Vận tốc quay: 25rpm;
Điện áp: 0,37 kW, 380V/3pha/50Hz.
Nhà sản xuất: SEW - xuất xứ: Đức, sản xuất: Singapore
Cánh khuấy
Bao gồm: trục và cánh;
Vật liệu: SS304.
Nhà sản xuất: Gr Indtech - Việt Nam
BỂ LẮNG HÓA LÝ T-11
Tấm lắng lamella
Ống lắng hình vuông với góc nghiêng 60°;
Màu sắc: xanh dương;
Vật liệu chế tạo: nhựa PVC.
Nhà sản xuất: Việt Nam

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

Bộ

1

Bộ

1

Bộ

1

Bộ

1

Bộ

1

Bộ

1

Bộ

1

Hệ thống

1

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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STT

12

13

14

15

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

Bơm bùn xả
Loại: Bơm trục ngang;
Lưu lượng: 10m³/h;
Bộ
Cột áp: 7mH₂O;
Công suất: 1,1 kW;
Điện áp: 380V/3ph/50Hz.
Nhà sản xuất: Ebara - Ý
BỂ NÉN BÙN T-14
Bơm bùn tới máy ép bùn
Loại: Bơm màng khí nén
Lưu lượng: 0-24m³/h;
Bộ
Áp suất tối đa: 8,3 bar;
Nhà sản xuất: Aro - Singapore
HỒ SỰ CỐ T-01B
Bơm nước thải
Loại: Bơm chìm; Lưu lượng: 21m³/h;
Cột áp: 8mH₂O;Công suất: 1,5kW;
Điện áp: 380V/3ph/50Hz.
Hệ thống
Vật liệu:
- Thân bơm, cánh bơm : Cast iron EN-GJL 250
- Trục : Stainless steel AISI 431,
Cấp bảo vệ : IP68.
Nhà sản xuất: Zennit - Ý
Phao đo mức nước
Loại: phao nổi
Vật liệu: Polypropylene.
Bộ
Cáp dài 5m.
Nhà sản xuất: MAC3 - Ý
HỆ XỬ LÝ BÙN
Máy ép bùn
Loại: ép bùn khung bản;
Điện năng: 6HP, 380V/3ph/50Hz.
Bộ
Bao gồm: hệ thống thuỷ lực, tủ điện điều khiển, hệ thống
tách khung bản tự động và phụ kiện.
Nhà sản xuất: Việt Nam
Máy nén khí
Điện áp: 4kW, 380V/3pha/50Hz.
Bộ
Áp suất tối đa: 10 bar
Nhà sản xuất: Fusheng - Việt Nam
HỆ HÓA CHẤT
Bồn hóa chất
Kiểu: Bồn đứng;
Vật liệu: PVC;
Bồn
Dung tích: 1500L.
Nhà sản xuất: Sơn Hà - Việt Nam
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STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Bơm định lượng
Loại: bơm màng truyền động bằng motor
Lưu lượng max 155 lít/giờ
Cột áp max 10 bar
Điện năng: 0,25 kW, 380V/3pha/50Hz.
Vật liệu:
- Đầu bơm: PP;
- Màng bơm: PTFE
Nhà sản xuất: OBL - Ý
Motor khuấy hóa chất PAC, Polymer-A
Loại: Trục đứng
Vận tốc quay: 102rpm
Điện áp: 0,37kW, 380V/3pha/50Hz
Nhà sản xuất: SEW - xuất xứ: Đức, sản xuất: Singapore
Cánh khuấy
Vật liệu: SS304.
Nhà sản xuất: Gr Indtech - Việt Nam
Motor khuấy hóa chất NaOH, Javel
Loại: Trục đứng
Vận tốc quay: 49rpm
Điện áp: 0,37kW, 380V/3pha/50Hz
Nhà sản xuất: SEW - xuất xứ: Đức, sản xuất: Singapore
Cánh khuấy
Vật liệu: SS304.
Nhà sản xuất: Gr Indtech - Việt Nam
16 HỆ PCCC
Bình chữa cháy cầm tay và bảng hiệu
Nhà sản xuất: Việt Nam
17 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN
Đường ống nước thải, bùn, hóa chất, khí
- Vật liệu Ống uPVC: Bình Minh/Đệ Nhất - Việt Nam
- Vật liệu Ống Inox 304: Sơn Hà - Việt Nam, Asia.
Hệ thống van, phụ kiện: Phù hợp với đường ống
18 HỆ THỐNG ĐIỆN
Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải tập trung
- Vỏ tủ: Rittal/tương đương
- Thiết bị điện:
+ Thiết bị đóng cắt: Schneider.
+ Biến tần: Schneider.
+ Bộ lập trình: Siemens.
+ Phụ kiện lắp đặt: Việt Nam/Asia
Máng cáp/ống điện - Cáp điện
- Máng cáp điện
+ Loại: Máng cáp có nắp đậy
+ Vật liệu: mạ kẽm nhúng nóng
- Ống điện

ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

Bộ

10

Bộ

2

Bộ

2

Bộ

2

Bộ

2

Hệ thống

1

Hệ thống

1

Hệ thống

1

Hệ thống

1
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STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
+ Loại: Ống điện chôn đất/ống điện luồn dây
+ Vật liệu: HDPE xoắn/ nhựa PVC
- Ốc siết cáp / ruột gà: Vật liệu: Thép mạ kẽm
- Cấu trúc:
+ Ruột: CU, Cách điện: XLPE
+ Vỏ bọc ngoài: PVC
Nhà sản xuất: Cadivi - Việt Nam
Hệ thống điện chiếu sáng đường nội bộ và nhà điều hành.
Hệ thống chống sét.
Hệ thống
1
Nhà sản xuất: Việt Nam

 Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học, định mức tiêu hao điện năng của quá trình vận
hành hệ thống xử lý nước thải:
 Hóa chất sử dụng:
Bảng 12. Hóa chất sử dụng xử lý nước thải
TT
Tên hóa chất
Định mức sử dụng
1 NaOH
Kg/m3 nước thải
2 PAC
Kg/m3 nước thải
3 Polymer Anion
Kg/m3 nước thải
4 Dinh dưỡng
Kg/m3 nước thải
5 Javel
Kg/m3 nước thải

Khối lượng
0,15
0,200
0,004
0,004
0,005

 Định mức tiêu hao điện năng: 70kW
 Yêu cầu Quy chuẩn áp dụng: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT,
cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,1).
(Hồ sơ bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình xử lý nước thải được
đính kèm tại Phụ lục 2 của báo cáo)
 Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022,
Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay là đối tượng thực hiện quan trắc nước thải tự động,
liên tục hoặc quan trắc nước thải định kỳ. Do đó, hiện tại Nhà máy thực hiện quan trắc nước
thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
3.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi và khí thải
3.2.1. Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý
Khí thải phát sinh từ lò sấy mủ cao su được dẫn qua ống khói lò sấy có hình trụ đường
kính Ф600mm được làm bằng inox 304 dày 1,2 mm vào tháp khử mùi.
Khói từ lò sấy

Ống khói lò sấy

Tháp khử mùi

Khói thải ra ngoài

Hình 13. Sơ đồ thu gom, thoát khí thải
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3.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã xây dựng, lắp đặt
 Đơn vị thiết kế, thi công công trình:
 Tên đơn vị: Công ty cổ phần cơ khí cao su.
 Địa chỉ: Số 12 đường HT25, Khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ
Chí Minh.
 Điện thoại: 0283 5974601
 Đơn vị giám sát thi công công trình: Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay
 Chức năng của công trình: Xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy mủ trong quá trình sản
xuất.
 Quy mô, công nghệ xử lý:
 Quy mô:
Bảng 13. Quy mô các hạng mục của hệ thống xử lý khí thải
STT

1

2
3
4

Đặc tính kỹ thuật
Hình trụ làm bằng inox 304 δ2 mm, phần tháp lọc có kích
thước 1.570 x 6.000 mm.
Thân tháp có 2 tầng lọc là tầng lọc chứa vật liệu lọc kích
thước lớn và tầng lọc chứa vật liệu lọc kích thước nhỏ, bên
trên mỗi tầng lắp đặt hệ thống phun nước tạo sương.
Thân tháp
Vách ngăn giữa hai tầng lọc bằng lưới inox. Mỗi tầng lọc
có một lưới quan sát kích thước Ф600 mm.
Phần dưới tháp có mặt bích để nối với đầu ra của đường ống
khí thải lò sấy.
Vật liệu lọc
Ống nhựa hình trụ dạng bánh lồng Ф50x60 mm.
Đường ống dẫn hóa Ống hút và đẩy là ống inox 304 Ф34 mm. Vòi phun ống
chất và vòi phun
inox 304 Ф21 mm được lắp khoan các lỗ Ф3.
Bơm ly tâm chịu hóa chất có công suất 2,2kW, đảm bảo
Bơm hóa chất
cung cấp đủ hóa chất tạo thành tia lên 02 tầng phun trên mỗi
tầng lọc. Bơm được gắn vào mặt bích thân tháp.
Mô tả

Làm bằng thép hình L50x50 và thép tấm ghép hàn. Bên trên
được lót tấm tole nhám δ3 mm.
Được chế tạo từ thép ống Ф34 mm và Ф42 mm.

5

Sàn thao tác

6

Lan can

7

Chân tháp

Được chế tạo từ thép hình U200x71 có 04 tấm đế 350x350
dày 20mm.

8

Cyclon

Đường kính Ф1.000x2.500 mm có tác dụng tách hơi ẩm và
các chất ô nhiễm trước khi xả ra môi trường.

9

Ống khói

Ống khói hình trụ làm bằng inox 304 δ1,2 mm. Chiều cao
của ống khói 15 m, cao hơn mái nhà xưởng 2 m.
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STT
10

Đặc tính kỹ thuật
Được chế tạo bằng thép hình L50x50, thép ống Ф27 ghép
hàn cứng vững. Phía trên có gắn lồng bằng thép Plate δ5
đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Mô tả
Cầu thang

 Công nghệ xử lý: Khí thải được xử lý bằng phương pháp hấp thụ - hấp phụ.
 Quy trình vận hành:
Sơ đồ dây chuyền công nghệ như sau:
Khói từ lò sấy

Tháp khử mùi

Khói thải ra ngoài

Bể chứa dung dịch NaOH
(hoặc Ca(OH)2)
Hình 14. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò sấy

Hình 15. Hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy
 Thuyết minh quy trình công nghệ:
 Khói thải từ lò sấy nhờ quạt hút đẩy vào tháp khử mùi.
 Khói thải được đẩy vào tháp khử mùi từ phía dưới đáy, tại đây bố trí 01 hệ thống bơm
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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dung dịch NaOH 2 tầng đi từ trên xuống tạo ra 2 dòng đối lưu khí nước, ở giữa thân tháp
còn được bố trí thêm vật liệu đệm bằng nhựa để tăng hiệu quả tiếp xúc giữa 02 pha lỏng
và khí. Tại đây xảy ra quá trình phản ứng hóa học như sau:
H2S + 2NaOH = Na2S +2H2O
CO2 + 2NaOH = Na2CO3 +H2O
SO2 + 2NaOH = Na2SO3 +H2O
SO3 + 2NaOH = Na2SO4 +H2O
-HCOOH + NaOH = Na(-HCOO) + H2O
 Các chất sau phản ứng, các chất không tham gia phản ứng, muội khói có trong khí
thải của lò sấy được dòng dung dịch cuốn trôi và thu vào khoang lọc váng của bể chứa
dung dịch, sau đó dung dịch chảy qua khoang lọc cặn rồi chảy qua khoang tinh lọc, bơm
tuần hoàn và sau một thời gian định kỳ sẽ xả bùn ở đáy bể.
 Khói thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn sẽ theo ống khói cao 15 m thải
vào môi trường.
 Các loại hóa chất sử dụng: NaOH với định mức pha ban đầu là 16 kg/ bồn 4m3 (hoặc
14,8 Ca(OH)2/bồn 4 m3). Hóa chất châm thêm theo thực tế từng loại nguyên liệu sấy được
tính toán trong quá trình hoạt động.
 Yêu cầu Quy chuẩn áp dụng: Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn tối đa cho phép
tại QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với
bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9, Kf = 1,4).
3.2.3. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác:
 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông vận
chuyển ra vào Nhà máy:
 Thông báo đến các chủ phương tiện tuân thủ quy định pháp luật về giao thông, kiên
quyết không làm việc đối với các phương tiện không tuân thủ quy định pháp luật về giao
thông như: Không kiểm định chất lượng, chở quá tải nhằm giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm
môi trường không khí.
 Đối với các phương tiện giao thông ra vào khu vực cần đề nghị giảm tốc độ xe để hạn
chế khí thải.
 Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo kỹ
thuật. Bên cạnh đó cần sử dụng nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.
 Giảm thiểu khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng:
 Máy phát điện hoạt động không thường xuyên, chỉ phòng khi có sự cố mất điện, hơn
nữa khu vực dự án thông thoáng, diện tích mặt bằng rộng nên tác động của khí thải do máy
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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phát điện thải ra không ảnh hưởng đến môi trường không khí chỉ mang tính tức thời và
không đáng kể.
 Tuy nhiên để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe con người, khi vận hành
máy phát điện, cần đặt máy phát điện tại vị trí thông thoáng, cách xa khu vực nghỉ ngơi
của công nhân viên.
 Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ khu vực lưu giữ rác thải:
 Hạn chế tối đa các nguồn gây ô nhiễm mùi như: Cống phải có nắp đậy, rác thải phải
được chứa trong thùng rác có nắp đậy, khu vực xử lý nước thải được cách ly với khu vực
xung quanh bởi dãy cây xanh,… tránh cho ruồi, muỗi phát triển và mùi hôi thoát ra gây ô
nhiễm môi trường không khí xung quanh.
 Thực hiện giải pháp trồng cây xanh xung quanh khu vực tập trung rác thải và tạo diện
tích đất trồng để cải thiện môi trường không khí khu vực.
 Các khu đất trống sẽ luôn được dọn dẹp, phun thuốc diệt muỗi, khử mùi hàng ngày.
 Biện pháp giảm thiểu khí thải tại khu vực tập kết mủ
 Mủ sau khi được thu mua sẽ được lưu trữ trong nhà kho có mái che tại vị trí thích
hợp, không lưu trữ ngoài ánh sáng để hạn chế khí thải và mùi hôi phát sinh, mặt khác hạn
chế mủ không bị lão hóa bề mặt sản phẩm. Ngoài ra, Nhà máy sẽ tiến hành phun chế phẩm
sinh học HN-FAR để khử mùi khi cần thiết (với tần suất 2 lần/ngày). Quá trình lưu mủ
được lưu trữ theo cụm (cụm bao gồm: Xuất xứ của nguyên liệu, lưu trữ từ ngày đến, số
lượng), các số liệu này phải lưu vào hồ sơ để theo dõi. Mủ tạp cần được chế biến sớm
không để lưu trữ lâu, ngoài ra cần tiến hành trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà kho.
 Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra sự cố hỏng hóc máy móc, sản xuất bị ngưng lại,
việc lưu trữ mủ tại bãi tập kết sẽ lâu hơn và với khối lượng lớn hơn làm cho mùi hôi phát
sinh tại khu vực này trở thành vấn đề đáng được quan tâm. Để hạn chế cũng như giảm thiểu
mùi hôi phát sinh tại khu vực này Nhà máy sẽ tiến hành phun chế phẩm sinh học HN-FAR,
đồng thời nhanh chống khắc phục sự cố đưa sản xuất trở lại bình thường.
 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi do hoạt động sản xuất
Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm mùi do hơi NH3, hơi axit, mùi hôi từ cống rãnh,… của
Nhà máy đề xuất các biện pháp giảm thiểu sau:
 Đối với hệ thống xử lý nước thải:
+ Định kỳ thu gom kịp thời và triệt để lượng bùn thải, bố trí phương tiện và thời gian
bốc xúc, vận chuyển hợp lý.
+ Tăng cường thêm các ngăn gạn để loại bỏ hàm lượng cao su trong bể giúp giảm tải
cho hệ thống giảm công trình xử lý sinh học phía sau, tận thu được lượng mủ thừa giảm
lượng hóa chất xử lý, giảm mùi hôi.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969

52

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay
Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay

 Đối với hệ thống xử lý khí thải: Cần kiểm tra định kỳ máy móc vận hành hệ thống xử
lý đạt quy chuẩn hạn chế phát tán mùi trong khu vực Nhà máy.
 Bố trí nhà xưởng thoáng, tạo điều kiện thông thoáng gió tự nhiên tại các vị trí phát
sinh mùi.
 Vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ, không để nước ứ đọng gây ô nhiễm mùi.
 Hệ thống mương dẫn nước thải được bố trí theo dọc nhà xưởng.
 Trang bị đầy đủ khẩu trang cho công nhân làm việc trong xưởng sản xuất. Đồng thời
bố trí thời gian làm việc hợp lý và bố trí lao động luân phiên tại khu vực phát sinh mùi.
 Hợp lý hóa quá trình sản xuất để rút ngắn thời gian tiếp xúc với các loại hóa chất, các
loại khí thải trong quá trình chế biến.
 Định kỳ nạo vét cống rãnh trong toàn bộ khu vực Nhà máy.
 Tối ưu hóa tỷ lệ giữa nguyên liệu mủ và hóa chất đưa vào nhằm tránh tình trạng dư
thừa amoniac làm gia tăng mùi hôi trong không khí.
 Bố trí các quạt thông gió trong nhà xưởng giúp không khí lưu chuyển tốt hơn và giải
quyết được mùi hôi phát sinh từ dây chuyền sản xuất của Nhà máy.
 Sử dụng chế phẩm sinh học HN-FAR khử mùi trong quá trình hoạt động chế biến mủ
cao su. HN-FAR đặc biệt hiệu quả trong môi trường nhiệt độ cao. Các hoạt chất của HNFAR hoạt hóa mạnh trong buồng sấy, khử hầu hết các mùi hôi đặc trưng mủ cao su khi sấy
mủ. Hiệu quả khử mùi hôi khí sấy cho các loại mủ trên 95%.
 Tùy vào từng công đoạn mà có thể sử dụng HN-FAR một cách hiệu quả. Ở công đoạn
đánh đông thì phun trực tiếp HN-FAR phía trên bề mặt mủ tại các rãnh làm đông, mục đích
làm giảm mùi hôi khu vực đông mủ, ở công đoạn sấy thì phun vào các ngăn phân phối mủ
sẽ khử được mùi hôi trong buồng sấy, ống khói và khí thoát ra môi trường. Đối với khu xử
lý nước thải thì phun HN-FAR trên bề mặt bể hoặc hòa tan vào nước. Ngoài ra, HN-FAR
còn thân thiện với môi trường bởi các thành phần chủ yếu là dịch chiết xuất sinh học khử
mùi.
 Cách sử dụng:
+ Đối với mủ tạp: Pha với nước tỷ lệ 3 – 5 ml/m3 sau đó có thể ngâm trực tiếp mủ với
HN-FAR trước khi vào công đoạn sấy mủ hoặc phun trực tiếp lên bề mặt mủ trước khi đưa
vào lò sấy.
+ Đối với khu vực xử lý nước thải: Pha với nước theo tỷ lệ 3 – 5 ml/m3 sau đó phun
HN-FAR trực tiếp trên bề mặt bể. Có thể lắp hệ thống phun tự động (cách 3 – 5 giờ phun
một lần).
 Xung quanh khu vực sản xuất trồng cây xanh để hạn chế mùi hôi.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Trồng cây xanh dọc tường rào, dọc theo xưởng, đường đi và khu vực xử lý nước thải.
Trồng các loại cây cao có tán rộng để tạo được bóng mát, cự ly 5m/cây để hạn chế mùi hôi
ngoài ra giảm thiểu tiếng ồn và chắn nắng cho nhà xưởng.
3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
 Công trình lưu giữ:
 Bố trí các thùng rác nhựa có thể tích 120l và các thùng rác 20 lít có nắp đậy tại nhà
làm việc, nhà ăn và nhà công nhân,… để thu gom triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh.
 Số lượng thùng rác: 06 thùng.

Hình 16. Thùng rác bố trí tại nhà máy
 Biện pháp xử lý:
Đối với rác thải sinh hoạt có thể tái chế được Công ty bán cho đơn vị thu mua phế
liệu; đối với rác thải không tái chế được thu gom và lưu trữ tại các thùng rác trong ngày,
vào cuối mỗi ngày Công ty phân công công nhân vận chuyển đến vị trí tập kết rác thải của
địa phương để đội thu gom chất thải sinh hoạt của xã đến thu gom, xử lý.
3.3.2. Chất thải rắn sản xuất
 Đối với các lượng rác thải như giấy vụn, các loại bao bì hỏng,… công ty sẽ tiến hành
thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.
 Các sản phẩm mủ kém chất lượng sẽ được thu gom và đem tái chế lại hoặc bán cho
khách hàng có nhu cầu.
 Lượng chất thải rắn từ bể tách mủ của hệ thống xử lý nước thải ước tính khoảng 70
kg/ngày sẽ được thu gom và đem tái chế hoặc bán cho khách hàng có nhu cầu.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
 Công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy được thu gom, lưu giữ trong các thùng phi
đặt tại kho chứa có diện tích 15m2 được xây dựng kiên cố. Kho được thiết kế kiểu kho kín,
có mái che, nền cao được lát bê tông đặt nơi có cao trình đảm bảo không bị thấm nước.

Hình 17. Kho chứa CTNH của Nhà máy
 Xử lý chất thải nguy hại
 CTNH sẽ được lưu giữ theo đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Công ty sẽ ký hợp đồng
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng theo đúng quy
định.
3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung
Hoạt động từ dây chuyền sản xuất mủ (máy cán cắt, máy sấy...), hoạt động ra vào
Nhà máy của các phương tiện giao thông, phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu và thành
phẩm sẽ gây ra tiếng ồn. Để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung Nhà máy thực hiện những biện
pháp sau:
 Lắp đặt các bệ đỡ giảm ồn bằng cao su để giảm rung cho máy móc có công suất lớn.
Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra định kỳ thiết bị có độ mòn cho tiết, chế
độ hoạt động bảo trì, bôi trơn.
 Thay các bộ phận máy móc thiết bị phát ra rung động.
 Nền bệ máy thiết bị phải bằng phẳng và chắc chắn. Cách ly những thiết bị phát ra độ
rung lớn bằng những rãnh cách xung quanh móng máy (móng đệm cát, tấm lót cao su bên
dưới máy móc, khe cách âm,…).
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh việc các máy móc gây ồn cùng làm việc
sẽ gây nên tác động cộng hưởng.
 Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện giao thông, máy móc
thiết bị đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt.
 Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân.
3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử
nghiệm và khi dự án đi vào hoạt động
3.6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải
 Tính toán thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định.
 Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: Bơm dự
phòng, máy thổi khí và các phụ tùng khác,…
 Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng của các bể xử
lý để có các biện pháp khắc phục kịp thời.
 Luôn bảo trì, kiểm tra máy móc thiết bị một cách thường xuyên và liên tục.
 Khi phát hiện xảy ra sự cố phải ngưng hoạt động và khắc phục ngay sau sự cố.
 Đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống xử lý phải là người có chuyên môn về môi
trường và họ luôn được đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhằm ứng phó với các sự cố có thể xảy
ra trong thời gian nhanh nhất.
 Để phòng ngừa, ứng phó trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, Công
ty đầu tư xây dựng 01 hồ sự cố (hồ taluy lót bạt HDPE) kích thước mặt trên 24,2 x 17,2 m,
kích thước đáy 19,2 x 12,2 m, cao 4,0 m. Dung tích chứa nước thực 1.082,13 m3 nhằm lưu
giữ nước thải khi hệ thống xảy ra sự cố, hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến môi
trường.
3.6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải
 Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý khí
thải.
 Chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng.
3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác
 Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ
 Máy móc, thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch.
 Các máy móc thiết bị sẽ được gắn nội quy vận hành sử dụng an toàn tại vị trí hoạt
động.
 Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong khu vực sản xuất.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy
phù hợp.
 Các kho chứa cao su thành phẩm phải thông khí, sạch sẽ, nhiệt độ trong kho không
quá 360C.

Hình 18. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy
 Phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất
 Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng chứa hóa chất để đảm bảo
không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ.
 Trong kho bảo quản phải sắp xếp ngay ngắn và theo từng khu vực riêng, từng khu
vực được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát.
 Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi
nhập kho.
 Lưu trữ nhiên liệu, hóa chất trong thùng chứa kín, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng
mát, tránh xa các nguồn điện nhiệt hoặc nguồn đánh lửa đối với các nhiên liệu dễ cháy.
 Tuyệt đối không sử dụng dụng cụ, thiết bị có khả năng gây ra tia lửa điện do ma sát
hay va đập.
 Theo dõi thường xuyên nhiệt độ và độ ẩm tại khu vực kho chứa.
 Không đưa xe vào sát khu vực kho, không hút thuốc hay mang các vật có khả năng
gây cháy vào kho.
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 Quá trình sử dụng hóa chất dùng trong sơ chế mủ phải đúng với yêu cầu và tỷ lệ kỹ
thuật tối ưu.
 Việc bảo quản lưu giữ hóa chất được Đơn vị thực hiện theo quy định tại TCVN
5507:2002 về hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng,
bảo quan và vận chuyển do Bộ khoa học và Công nghệ hành chính và các quy định pháp
luật có liên quan.
 Phòng ngừa sự cố tắc nghẽn đường ống và mương thoát nước
 Kết thúc mỗi ca làm việc, tiến hành vệ sinh sạch sẽ máy móc thết bị, thu gom chất
thải rắn phát sinh triệt để.
 Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các mương thoát nước (đặc biệt vào
mùa mưa).
 Kiểm tra thường xuyên hệ thống đường ống, khắc phục và thay thế ngay khi có dấu
hiệu hư hỏng.
 Phòng ngừa sự cố an toàn lao động:
Để hạn chế các rủi ro xảy ra, Nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an
toàn cho công nhân và cho sản xuất:
 Tuân thủ nghiêm ngặt quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy móc, thiết bị,
hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.
 Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký, kiểm định máy móc thiết bị vật tư,
các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. Không đưa thiết bị vào
vận hành khi chưa được kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định.
 Phổ biến chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động cho công nhân.
Theo dõi sức khỏa người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.
 Xây dựng nội quy sản xuất, quy tắc an toàn lao động.
 Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ, hư hỏng để đảm bảo ánh sáng.
Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc
thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ.
 Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và các quy định an toàn trong vận
chuyển.
 Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
+ Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc
bất ngờ vào vật dẫn điện.
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+ Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính vào các
thiết bị điện cũng như thắp sáng theo đúng tiêu chuẩn.
+ Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị điện, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.
+ Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng quy tắc an toàn.
+ Thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện cũng như hệ thống điện.
+ Sử dụng tín hiệu, biển báo,…
+ Sử dụng các phương tiện bảo vệ, dụng cụ phòng hộ.
 Các biện pháp an toàn lao động cho công nhân:
 Các máy móc thiết bị sẽ được sắp xếp bố trí phù hợp có khoảng cách an toàn cho
công nhân khi có sự cố xảy ra.
 Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân (công
nhân được huấn luyện biết cách sử dụng hóa chất cũng như bình chữa cháy trước khi hoạt
động).
 Các hướng dẫn được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, ở dạng bức tranh minh họa có chú
thích vắn tắt. Ngoài ra, trên những biển này cần ghi rõ số điện thoại của các đơn vị cứu
hỏa, xe cứu thương, bệnh viện.
 Hợp lý hóa quá trình sản xuất để rút ngắn thời gian tiếp xúc với các hóa chất, các khí
trong quá trình sản xuất.
 Công nhân làm việc tại khâu sấy, hấp luôn tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ được trang bị
khẩu trang và tạp dề chóng nóng.
 Công nhân làm việc tại khâu phát sinh tiếng ồn sẽ được trang bị nút bịt tai.
 Trang bị tủ thuốc, cấp cứu sơ bộ (tủ thuốc cấp cứu, cán thương,…) có các dụng cụ
phòng chống độc hại do hóa chất gây nên.
 Giải pháp an toàn giao thông:
 Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm phù hợp.
 Xe vận chuyển đúng trọng tải, đi đúng tốc độ cho phép.
 Người lái xe phải có giấy phép lái xe tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.
3.7. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường
 Diện tích, khối lượng một số hạng mục công trình của Nhà máy:
So với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số
728/QĐ-UBND ngày 11/8/2021, khi thi công xây dựng nhà máy có một số hạng mục công
trình thay đổi như sau:
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Bảng 14. Khối lượng các hạng mục thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được phê duyệt
Khối lượng
Ghi chú
T
Theo ĐTM đã Theo hiện trạng
Hạng mục
Đơn vị
T
được phê
xây dựng
duyệt
Các hạng mục công trình
A
chính
Nhà xưởng chế biến + kho
1
m2
3.520
3.520 Giữ nguyên
thành phẩm
2 Nhà xưởng cán vắt + ủ mủ
m3
2.640
2.640 Giữ nguyên
2
3 Nhà đặt bồn dầu
m
72
72 Giữ nguyên
Nhà kiểm phẩm (nhà quản
4
m2
140
168 Tăng diện tích
lý chất lượng)
Xưởng
chứa
palette
5
m2
120
120 Giữ nguyên
+xưởng cơ điện
6 Nhà đặt tủ điện
m2
24
24 Giữ nguyên
Các hạng mục công trình
B
phụ trợ
1 Nhà bảo vệ
m2
9
9 Giữ nguyên
2
2 Nhà kiểm cân
m
9
9 Giữ nguyên
2
3 Trạm cân chìm
m
63
63 Giữ nguyên
2
4 Nhà xe 2 bánh
m
120
120 Giữ nguyên
Nhà xe 4 bánh + xưởng cơ
m2
120
120 Giữ nguyên
khí
5 Nhà ăn
m2
120
120 Giữ nguyên
Nhà nghỉ giữa ca (nhà ở cán
6
m2
144
144 Giữ nguyên
bộ)
Nhà trạm bơm (trong nhà
7
m2
18
18 Giữ nguyên
máy)
Nhà trạm bơm (ngoài nhà
8
m2
9
9 Giữ nguyên
máy)
9 Cổng chính + bảng hiệu
bộ
1
1 Giữ nguyên
10 Tường rào xây gạch
md
112
130,5
Tăng
Tường rào trụ bê tông, lưới
11
md
630
779,5
Tăng
kẽm gai
Hệ thống trạm bơm cấp
12
HT
1
1 Giữ nguyên
nước
Hệ thống cấp nước tổng
13
m
800
800 Giữ nguyên
thể trong nhà máy
Hệ thống cấp nước từ suối
14
m
2.000
1.950 Giảm chiều dài
vào nhà máy
15 Nhà kho hóa chất
m2
12
15 Tăng diện tích
2
16 Bãi rửa re
m
144
144 Giữ nguyên
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T
T

Hạng mục

C

Các hạng mục công trình
bảo vệ môi trường

1 Nhà vệ sinh

Bể tự hoại
Kho chứa chất thải nguy
hại
Hệ thống thoát nước mặt
3
tổng thể
Hệ thống thoát nước sản
4
xuất tổng thể
Hệ thống xử lý nước thải
5
tập trung
Bể gạn mủ
Bể điều hòa
Bể Anoxic 1
Bể Aerotank 1
Bể Anoxic 2
Bể Aerotank 2
Bể lắng sinh học
Ngăn thu bùn
Bể điều chỉnh pH
Bể keo tụ
Bể tạo bông
Bể lắng
Bể khử trùng
Mương lưu lượng
Hồ hoàn thiện
Bể chứa bùn sinh học
Bể chứa bùn hoá lý
2

Hồ sự cố

Khối lượng
Theo ĐTM đã Theo hiện trạng
Đơn vị
được phê
xây dựng
duyệt

2

m

m3

Ghi chú

Xây dựng thêm
54 01 nhà vệ sinh
diện tích 24 m2

30
- 01 bể 3 m3
- 01 bể 3 m
- 02 bể 10 m3/bể
3
- 02 bể 10 m /bể
- 01 bể 5 m3

Tăng 01 bể tự
hoại 5 m3

3

m2

15

m

700

700

Giữ nguyên

m

100

100

Giữ nguyên

m2

3.825

3.825

Giữ nguyên

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

362,1
132,8
85,1
539,0
190,9
34,5
145,8
13
9,8
11,3
15,0
68,5
40,5
-

m3

15 Giữ nguyên

333,75
323,30
550,80
550,80
101,52
101,52
172,80
14,40
7,84
7,84
11,20
64,32
11,91
5,29
246,74
55,65
80,6
29,4
1.283,64
1.283,64
(Thể tích chứa
(Thể tích chứa
3
nước 1.085 m ) nước 1.082,13 m3)

Giảm thể tích
Tăng thể tích
Tăng thể tích
Tăng thể tích
Giảm thể tích
Tăng thể tích
Tăng thể tích
Tăng thể tích
Giảm thể tích
Giảm thể tích
Giảm thể tích
Giảm thể tích
Giảm thể tích
Bổ sung
Bổ sung
Tăng thể tích
Tăng thể tích
xây dựng

Các thay đổi trên không đáng kể, không làm thay đổi tổng diện tích đất của dự án và
không làm gia tăng các tác động đến môi trường trong giai đoạn Nhà máy đi vào vận hành.
 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất:
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Hệ thống xử lý nước thải hiện tại đã xây dựng của Nhà máy bổ sung 01 hồ hoàn thiện
so với Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể quy trình xử lý của Nhà máy như sau:
Bảng 15. Quy trình xử lý nước thải điều chỉnh
Quy trình xử lý nước thải theo ĐTM đã
được phê duyệt

Quy trình xử lý nước thải hiện trạng

Nước thải → bể gạn mủ → bể điều hòa →
bể Anoxic 1 → bể Aerotank 1 → bể Anoxic
2 → bể Aerotank 2 → bể lắng sinh học →
bể điều chỉnh pH → bể keo tụ → bể tạo
bông → bể lắng hóa lý → bể khử trùng →
thải ra nguồn tiếp nhận/tái sử dụng.

Nước thải → bể gạn mủ → bể điều hòa →
bể Anoxic 1 → bể Aerotank 1 → bể Anoxic
2 → bể Aerotank 2 → bể lắng sinh học →
bể điều chỉnh pH → bể keo tụ → bể tạo
bông → bể lắng hóa lý → hồ hoàn thiện
→ bể khử trùng → thải ra nguồn tiếp
nhận/tái sử dụng.

 Thay đổi hướng xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
Bảng 16. Hướng xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải thay đổi
Theo ĐTM đã được phê duyệt
Nước thải sau khi xử lý được xả ra khe suối
cạn ở phía Bắc khu vực dự án bằng đường
ống PVC D168, tọa độ vị trí xả thải X =
1.546.038, Y = 495.944. Tại vị trí này nước
thải theo địa hình tự nhiên chảy ra sông Sa
Thầy ở phía Tây, cách dự án khoảng 850
m, tọa độ điểm hợp thủy từ khe suối cạn với
sông Sa Thầy (nguồn tiếp nhận nước thải):
X = 1.546.052, Y = 495.059

Hiện trạng
Nước thải sau khi xử lý xả ra khe suối cạn
ở phía Bắc khu vực dự án bằng đường ống
PVC D168, tọa độ vị trí xả thải X =
1.545.911; Y = 495.930. Tại vị trí này nước
thải theo địa hình tự nhiên chảy ra nhánh
suối nhỏ ở phía Bắc, cách dự án khoảng 1,5
km, tọa độ điểm hợp thủy từ khe suối cạn
với suối nhỏ (nguồn tiếp nhận nước thải):
X = 1.547.284, Y = 495.975.

Lý do điều chỉnh: Hướng thoát nước thải theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt không
khả thi theo hiện trạng thực tế tại khu vực nhà máy. Do đó, trong quá trình lập hồ sơ đề
xuất cấp giấy phép môi trường, Công ty đã khảo sát lại và điều chỉnh hướng xả thải và
vị trí tiếp nhận cho phù hợp với điều kiện tại khu vực nhà máy (Khe cạn và nhánh suối
nhỏ đều nằm trong phần diện tích hiện đang trồng cao su của Công ty đã được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay).
 Quy trình công nghệ xử lý khí thải:
Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt quy trình và thuyết
minh hệ thống xử lý khí thải của nhà máy như sau:
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Hình 19. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải theo ĐTM đã được phê duyệt
Thuyết minh quy trình công nghệ:
 Khí thải từ lò sấy sẽ được thu gom và dẫn vào bốn xử lý khí bằng nước sạch (SC-A)
thông qua quạt FA-C. Tại đây, khí sẽ đi từ dưới lên và nước sẽ được cấp từ trên xuống
bằng bơm cấp nước (WP01) để hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước. Dung dịch nước sau
khi đi vào bồn SC-A sẽ tự chảy về bồn CHT01 để tiếp tục một chu trình xử lý.
 Khí sau khi ra khỏi bồn xử lý bằng nước sẽ đi vào bồn xử lý bằng dung dịch xút (SCB). Tại bồn xử lý bằng dung dịch xút, dung dịch được bơm vào bằng bơm (WP02) để phản
ứng với các thành phần ô nhiễm như H2S, NOx,… còn lại trong khí thải. Khí sau khi đi qua
bồn xử lý bằng dung dịch xút sẽ đi qua bồn tách ẩm để tách nước trước khi xả ra môi trường
bên ngoài.
 Dung dịch nước thải sau khi đi vào bồn SC-B sẽ tự chảy về bồn ChT02 để tiếp tục
một chu trình xử lý. Theo định kỳ nước sẽ được cấp vào bồn ChT01 và xút sẽ được cấp
vào bồn ChT02.
 Nước thải và dung dịch xút xả ra từ ChT01 và ChT02 sẽ được thu gom vào mạng lưới
thoát nước và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy.
Hiện tại, hệ thống xử lý khí thải được xây dựng của nhà máy vẫn áp dụng theo công
nghệ hấp thụ - hấp phụ như báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Tuy nhiên, quy trình công
nghệ xử lý khí thải của Nhà máy được Công ty biên tập lại theo thực tế vận hành và bảo trì
hệ thống của Nhà máy như đã nêu tại mục 3.2.2. của báo cáo.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải.
 Nguồn phát sinh nước thải:
 Nguồn số 01: Nguồn nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà
máy là 5,6 m3/ngày.đêm (lượng nước thải phát sinh từ 50 người ở lại là 4 m3/ngày.đêm,
lượng nước thải phát sinh từ 68 người đi về trong ngày là 1,6 m3/ngày.đêm).
 Nguồn số 02: Nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất cao su như sau: Lượng nước
thải phát sinh lớn nhất từ quá trình chế biến mủ SVR 10, 20 khoảng 422,4 m3/ngày; nước
rửa xe chở mủ, vệ sinh thiết bị, vệ sinh nhà xưởng: 28 m3/ngày; nước thải từ hệ thống xử
lý khí thải lò sấy: 8 m3/ngày.
Tổng lượng nước thải sản xuất ngày cao điểm: 422,4 + 28 + 8 = 458,4 m3/ngày.
 Lưu lượng xả nước thải tối đa:
+ Nước thải sinh hoạt sau khi thu gom, xử lý bằng bể tự hoại đạt QCVN
14:2008/BTNMT (Cột B) được thấm vào môi trường đất.
+ Lưu lượng xả nước thải sản xuất lớn nhất 366,72 m3/ngày (lượng nước xả thải bằng
80% tổng lượng nước thải, 20% còn lại sau khi xử lý đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT –
Cột A được Nhà máy tái sử dụng).
 Dòng nước thải: Nước thải trong quá trình sản xuất cao su sau khi qua hệ thống xử lý
nước thải công suất 490 m3/ngày được xả thải ra nguồn tiếp nhận.
 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Bảng 17. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của nước thải
QCVN 01-MT:2015/BTNMT
STT
Thông số
C (Cột A)
Cmax (Kq = 0,9, Kf = 1,1)
mg/L
mg/L
1
pH
6–9
6–9
2
COD
75
74,25
3
BOD5
30
29,7
4
TSS
50
49,5
5
N tổng
40
39,6
6
NH4
10
9,9
Ghi chú:
 QCVN 01-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao
su thiên nhiên.
 Cột A: Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
khi xả ra nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
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 Cmax = C x Kq x Kf. Trong đó:
 C: Giá trị của thông số ô nhiễm (mg/L),
 Kq: Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải (Kq = 0,9) ứng với lưu lượng dòng chảy Q  50
m /s,
3

 Kf: Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kf = 1,1) ứng với lưu lượng nguồn thải 50 m3/24h <
Q  500 m3/24h.
 Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
 Vị trí xả nước thải: Khe suối cạn ở phía Bắc khu vực dự án. Tọa độ vị trí xả nước
thải: X = 1.545.911; Y = 495.930 (theo hệ tọa độ VN 2000).
 Phương thức xả nước: Tự chảy.
 Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xả thải ra khe suối cạn ở phía Bắc Nhà
máy chảy theo địa hình tự nhiên chảy ra nhánh suối nhỏ cách nhà máy khoảng 1.500 m về
phía Bắc, tọa độ điểm hợp thủy từ khe suối cạn với suối nhỏ (nguồn tiếp nhận nước thải):
X = 1.547.284, Y = 495.975.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
 Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải phát sinh từ lò sấy cao su.
 Lưu lượng xả khí thải tối đa: 25.000 m3/h.
 Dòng khí thải: Khí thải sau khi được xử lý bằng tháp khử mùi theo ống khói thải vào
môi trường không khí.
 Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:
Bảng 18. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của khí thải
Thông số

STT

QCVN 19:2009/BTNMT
C (Cột B)
Cmax (Kp = 0,9, Kv = 1,4)
3
mg/Nm
mg/Nm3
200
252

1

Bụi tổng

2

CO

1.000

1.260

3
4
5
6

SO2
NO2
NH3
H2 S

500
850
50
50

630
1.071
63
63

Ghi chú:
 QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối
với bụi và các chất vô cơ.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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 Cmax = C x Kp x Kv: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải
công nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm3). Trong đó:
 C: Giá trị của thông số ô nhiễm (mg/Nm3),
 Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kp = 0,9) ứng với lưu lượng nguồn thải 20.000 < P
≤ 100.000.
 Kv: Hệ số vùng, khu vực (Kv = 1,4) ứng với khu vực nông thôn, vùng núi.
 Vị trí, phương thức xả khí thải:
+ Vị trí xả thải: X = 1.545.924, Y = 496.059
+ Phương thức xả thải: Khí thải sau khi được xử lý bằng tháp khử mùi theo ống khói
cao 15 m thải vào môi trường.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn
 Nguồn phát sinh:
 Từ hoạt động của dây chuyền sản xuất mủ cao su (máy cán cắt, máy sấy,…).
 Từ hoạt động ra vào nhà máy của các phương tiện giao thông, phương tiện chuyên
chở nguyên liệu và thành phẩm,…
 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Đảm bảo giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn theo
QCVN 26:2010/BTNMT là 70 dBA.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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CHƯƠNG V

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án
5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Hiện nay, các hạng mục công trình xử lý và bảo vệ môi trường của Nhà máy chế biến
mủ cao su ChưMomRay đã hoàn thành. Công ty dự kiến tiến hành vận hành các hạng mục
công trình xử lý và bảo vệ môi trường của nhà máy như sau:
Bảng 19. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải tại
Nhà máy chế biến mủ cao su Chư Mom Ray
Thời gian
Thời gian
Công suất dự kiến
TT
Công trình xử lý
bắt đầu
kết thúc
đạt được
I Xử lý nước thải
Thu gom, thoát nước
1
mưa chảy tràn
Dự kiến trong thời gian
Kể từ ngày
Sau 03 tháng
Thu gom, xử lý sơ bộ
vận hành thử nghiệm
2
được cấp
kể từ ngày cấp
nước thải sinh hoạt
(VHTN), nhà máy hoạt
GPMT
GPMT
động
95 -100% công suất
Hệ thống xử lý nước
3
thải sản xuất
II Xử lý khí thải, mùi hôi
Dự kiến trong thời gian
Kể từ ngày
Sau 03 tháng
Hệ thống xử lý khí
vận hành thử nghiệm, nhà
1
được cấp
kể từ ngày cấp
thải
máy hoạt động 95 -100
GPMT
GPMT
% công suất
Các công trình xử lý chất thải giai đoạn vận hành của Nhà máy bao gồm: Hệ thống
xử lý nước thải sinh hoạt (hầm tự hoại), hệ thống xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xử lý
khí thải lò sấy, thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt, kho chứa CTNH. Trong đó, các hạng
mục: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (hầm tự hoại), thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt,
kho chứa CTNH không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm.
5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị
xử lý chất thải
a. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải
Bảng 20. Kế hoạch quan trắc nước thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình xử lý
nước thải tại Nhà máy (giai đoạn vận hành ổn định)
Vị trí
Thông số
Thời gian
Tần suất
Quy chuẩn
TT
lấy mẫu
lấy mẫu
lấy mẫu
lấy mẫu
so sánh
Đầu vào của hệ Lưu lượng, pH,
Cột A QCVN 01thống xử lý TSS, COD,
06/9/2022
01 lần MT:2015/BTNMT,
1
nước thải
BOD5, tổng N,
Kq = 0,9; Kf = 1,1
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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Vị trí
lấy mẫu
Đầu ra của hệ
2 thống xử lý
nước thải

TT

Thông số
lấy mẫu
NH4

Thời gian
Tần suất
Quy chuẩn
lấy mẫu
lấy mẫu
so sánh
- Lần 1: 06/9/2022
Cột A QCVN 01- Lần 2: 07/9/2022 03 lần MT:2015/BTNMT,
- Lần 3: 08/9/2022
Kq = 0,9; Kf = 1,1

Ghi chú: Trong trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu
liên tiếp thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp, loại mẫu nước
thải lấy là mẫu đơn.
 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để
thực hiện Kế hoạch
 Tên đơn vị: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
 Người đại diện: Ông Lê Quang Trưởng

Chức vụ: Giám đốc

 Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện họat động dịch vụ quan trắc môi trường mã số
VIMCERTS 013 kèm theo quyết định số 313/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021.
b. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải
Bảng 21. Kế hoạch quan trắc khí thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình xử lý
khí thải tại Nhà máy (giai đoạn vận hành ổn định)
Vị trí
Thông số
Thời gian
Tần suất
Quy chuẩn
TT
lấy mẫu
lấy mẫu
lấy mẫu
lấy mẫu
so sánh
Lưu lượng, nhiệt
Đầu ra của
- Lần 1: 06/9/2022
Cột B QCVN
độ, bụi tổng,
1 hệ thống xử
- Lần 2: 07/9/2022 03 lần
19:2009/BTNMT,
CO, SO2, NOx,
lý khí thải
- Lần 3: 08/9/2022
Kp = 0,9; Kv = 1,4
NH3, H2S
Ghi chú: Trong trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu
liên tiếp thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp, loại mẫu khí
thải lấy là mẫu đơn.
 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để
thực hiện Kế hoạch:
 Tên đơn vị: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
 Người đại diện: Ông Lê Quang Trưởng

Chức vụ: Giám đốc

 Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện họat động dịch vụ quan trắc môi trường mã số
VIMCERTS 013 kèm theo quyết định số 313/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021.
5.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật
5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
 Quan trắc nước thải:
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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 Vị trí quan trắc: Tại đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.
 Tần suất: 3 tháng/lần.
 Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, tổng N, NH4+.
 Quy chuẩn kỹ thuật: Cột A QCVN 01-MT:2015/BTNMT.
 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:
 Vị trí quan trắc: Tại ống khói lò sấy.
 Tần suất: 3 tháng/lần.
 Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, CO, SO2, NOx, H2S, NH3.
 Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 19:2009/BTNMT.
5.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật có liên quan
hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở
 Quan trắc môi trường không khí:
 Vị trí quan trắc:
+ Tại khu vực văn phòng làm việc.
+ Khu vực xưởng sản xuất.
+ Khu vực hệ thống xử lý nước thải.
+ Khu vực nhà dân gần nhất.
 Tần suất: 03 tháng/lần.
 Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2, H2S,
NH3.
 Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN
26:2010/BTNMT.
 Quan trắc môi trường nước mặt:
 Vị trí quan trắc: Tại nhánh suối nhỏ không tên cách dự án khoảng 1,5 km về phía Bắc
(Vị trí khe suối cạn hợp thủy với nhánh suối).
 Tần suất: 03 tháng/lần.
 Thông số giám sát: pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4+, NO3-, PO43-, Fe, E.Coli, tổng
Coliform.
 Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
 Giám sát khác: Thường xuyên giám sát chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất, chất thải
nguy hại, xói mòn đất.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Bảng 22. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

I
1

Quan trắc môi trường
Môi trường không khí

Đợt/năm

4

2
3

Môi trường nước mặt
Nước thải

Đợt/năm
Đợt/năm

4
4

3.000.000
2.000.000

12.000.000
8.000.000

4

Khí thải

Đợt/năm

4

6.000.000

24.000.000

Báo cáo/năm

1

5.000.000

5.000.000

Nội dung

Lập báo cáo định kỳ công
tác bảo vệ môi trường
III Tổng
II

Đơn vị tính

Số
lượng

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)
76.000.000
8.000.000 32.000.000

TT

81.000.000

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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CHƯƠNG VI

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay cam kết:
 Các thông tin, số liệu sử dụng trong báo cáo hoàn toàn chính xác, trung thực.
 Thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh không để ảnh hưởng đến
chất lượng môi trường không khí xung quanh, đảm bảo giá trị các thông số đại diện cho
môi trường không khí xung quanh đạt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.
 Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoạt 3 ngăn trước khi thấm vào
môi trường đất.
 Thực hiện xả thải theo đúng giấy phép môi trường. Nước thải sản xuất sau khi qua hệ
thống xử lý đạt cột A của QCVN 01-MT:2015/BTNMT.
 Quản lý các hoạt động phát sinh tiếng ồn, đảm bảo tiếng ồn đạt giới hạn cho phép của
QCVN 26:2010/BTNMT.
 Thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường,
chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
 Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động, ứng phó
sự cố môi trường theo đúng quy định.
 Thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo đúng chương trình,
kế hoạch đã nêu trong báo cáo.
 Dừng ngay hoạt động xả thải để xử lý, đồng thời có trách nhiệm báo cáo đến cơ quan
chức năng ở địa phương để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố gây ô
nhiễm, ảnh hưởng xấu tới chất lượng, số lượng nước nguồn tiếp nhận nước thải.
 Hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường
theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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PHỤ LỤC

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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PHỤ LỤC 1
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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Diiu 3.'I'6 chfic thrrc lrign:
l. Nh{i tliiu trr c6 tr{ch n}ri$rn tri6n khai thlrc hign cltr:in lhco.chilg c:,lc rrdi

dtug clft.canr k6t; tulin rlrr- ciic quy dlnh cria plrrlp lu$t hiQn hfrnh v0 ctriir ru. x1y
dt-litg, cliit dai, rn6i'trrrirng, lcho{ug sin, lao d$ng, nghia vu teii chinh r':1 cdc qutrr
cIlnh khric co liOn quan.
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r
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ffiAN SAO
rAP DoAr{

c0xc NGr4P

cAo suvrprNAM
gg ; 9fh

cQNG

nda xA HQI cn0 NGHI{. Wr NAM
DQc l$p - Tty do - H4nh pht'ic

/rDercs\at:KHET

TP. Hd Ch{ Minh, ngdy"ll thdng

12 ndm 2020

V/v: Thba thu{n D1r 6n dAu tu
Nhd mdy ctr6 bien cao su Chu
Mom Ray lniri SVn 10,20; c6ng
sudt 7.500

tdnlnlm).

Kinh

gti

quin tri Cdng ty Cd phen
Cao su Mang Yang - Rattanakiri.

: HOi ct6ng

CIn crl quy6t dinh s6.495/QD-HEQTCSVN ngdy 0411212018 cria T$p doin Cdng
nghiQp Cao su ViQt Nam vO viQc phdn c6p quy6t ifinh d0u tu cdc dp 6n ddu tu, g6p v6.n

,

dAu tu vdo doanh nghiQp kh6c do cOng ty con, c6ng ty.li6n ki5t, doanh nghiQp chuy6n
tir cdc don vi sp nghi$p vd don vi phU thuQc lim chri ddu tu;

<t6i

Cdn c{r vln bin s6 gtOnfoQTCS\A{-KHET ngdy 3111212019 vd viQc th6a thuOn
cht truong l$p dW 6n dAu tu x6y dUng nhd m6y ctr6 UiiSn mri SVR 10,20 cdng su6t 7.500
t6rln6m t4i'Cdng ty TNHH MTV Cao su ChuMomRay.

Xdt Td trinh sti S7/TTr-HDQTMYR ngiry 251912020 cria Cdng ty CP Cao su Mang
Yang - Ratanakiri vA viQc th6a thu$n 86o c6o nghidn crtu ktr6 thi DU 6n Nhd m6y Ch6
biiin cao su Chu Mom Ray (c6ng su6t 7.500 tdnlniin, mri SVR 10,20);
Theo nQi dung Td trinh s6 qOqZnTr-CSVN ngdy 1711212020 cria T6ng Gi6m il6c
Tflp tloin Cdng nghiQp Cao su ViQt Nam;

H$i ddng qu6n tri Tflp ttoan thda thuQn du 6n dlu tu Nhi mdy Ctrti UiiSn cao su Chu

t"'lT;JiT:::ffi

li'l-;'rn crru khe thi Du 6n Nhi m6y crr6 ui6n cao su chu

Mom Rav.

2. Chfi

dAu

tu: COng ty TNHH MTV Cao su Chu Mom

Ray.

I

3. Don vi Tu v6n $p: C0ng ty CP Xdy dUnd vd Tu vdn EAu tu.
4. Dia cti6m dAu tu: tai ti6u l<hu 772 - th6n 7 - xd la Toi, huyQn Ia H'Drai , tinh
5. Mpc ti€u dg 6n: d6p img nhu cAu ch6 bitln sin phAm cho s6n lugmg mri khai th6c
cria Cdng ty TNHH MTV Cao su Chu Mom Ray, tpo vipc lim cho nguli ddn tai dia
phuong, tAog ttipu qu6 s6n xu6t kinh doanh crla doanh nghiQp vi g6p phAn t[ng ngudn thu
ngdn sdch cho dia phuong.

6. Quy md dAu tu vd co c6u s6n phAm:
Co c6u san phAm: sin phAm cao su s6n xu6t ld
TCCSI 13.

-

mt SVR 10,20 theo

c6ng nghQ

Quy.mO: (i) diQn tfch: srl dung el6t quy hopch nhd m6y kho6ng 6,9 ha; (ii) cOng
suAt: 7.500 tdn/n6m.

-

Thli gian thgc

hiQn dAu tu: ndm 2020-2021.

7, Hinh thrtc dAu tu: dAu tu xdy dpng m0i.
ol

8. T6ng mrtc d6u tu (gi6 tri sau thu6): 75.000 tri$u cf6ng;
EVT:

stt

Hqng mgc

Gi6tri

A

xAv lAp

33.844

I

Ki6n truc . V$t ki6n truc

22.236

I

4.318

Giao th6ne

m

He th6ng diQn -

ry

HQ th6ne PCCC

B

THIET BI
fhi6t bi ch6 bi6n mir
Ddy chuyin chiS biAn mil
Ddy chuydn cdn viit
Chi ph{vdn chuydn tdp dfit
Thi6t biki6m phAm
Thiet bi kh6c
HT XU LV NL/OC THAI
CHI PHi QUAN LY DI/AN
CHI PHI TUVAN DAU TU
CHI PHi THAC
Dr/ PHoNG PHi

22.29s

rONc cOtrtc

75.000

I

I
2
3

il
m

c
D
E
F

H

hQ

th6ng nudc

5.290
2.000
18.065

13.956
3.409
700

2.250
1.980
12.000
276

3.682

1.t54
1.748

(Einh kdm phQt lqrc cdc hgng muc ddu tu)

9. Ngudn vOn c16u tu: ttr ngudn v6n tW b6 sung cira Cht dAu tu, viSn vay vd ngudn
v6n hqp ph6p kh6c
10. C6c luu

-

f

ct6

thUc hiQn

<fAu

khi ph6 duyQt dU

tu.
6n

vi

tO chirc thUc hign dg 6n:

T6ng mrtc ddu tu ld mric kh6ng ctri5 tOi da dugc xay gt:ng g6nco^s&, kh6i lugng
6t s6n

-

Eon vi tu v6n hodn thiQn B6o crio nghiOn crlu kh6 thi ctAu tu dg 6n, thi6t k6 co s0
theo c6c y ki6n d6ng g6p cria c6c Ban chuy€n mdn trudc khi HEQT COng ty phO duyQt
quy6t dinh d6u tu:
ngudn c6p diQn tt vi trf ct6u n6i
nguiin diQn d6niram bi6n 6p yitQo _d6 ng.uyel,ly.96p diQnnhd m6y; (ii) Bin vE cAp nudc
cho nhl mdy: tuyi5n 6ng tt su6i vC nhi miy chiS bii5n, nhd trpm bom suOi; (iii) Nhd xuSS
chfnh: b6 sung hudng lttoat nudc c6c muong nu6c th6i cira d6y chuydn thi6t bi ch6 bi6n
Ve-f6ih"Ttitr"fiIimTff0irg fi6a ehung vdt nudc*th-&i"nht'c6lt ffrurtru*ttr&i*&m-vio-nnrong
ldng c6t; 86 sung hQ thSng tdi srl dlrng nudc mua d6 dua vdo ctrti Uii5n vd hQ th6ng t6i srl

+ BO sung: (i) B6n vE mflt bing bO tri tuy6n.d6y

dgng nudc cria ddy chuyOn chfnh ct6 phpc vg cho ddy chuyAn cdn vat; liv; Nhd c6n t:
khdng xdy tulng l,2m phla nhi xu&ng chinh; bd sung ram d6c ra vio phfa nhi xudng
chinh, b6 sung hudng tho6t nudc cdc muong nudc thdi cria d6y chuydn thi6t bi c6n vd
t6ch nufc thdi khdng hda chung vdi nudc th6i nhi xu&ng chlnh, nudc th6i itua vdo b6 gpn
mfi; (v) 86 sung vitri 16t each men khu v.uc cf6ng g6i thlnh phAm; (vi) BO sung danh mpc
thi6t bi theo hudng ddn cria Tflp dodn t4i v6n b6n s6 2792/CSVN-CN ngdy lll9l20l9,;
(vii) BO sung thuy6t minh chi tii5t khai th6c nudc mat du kiiSn sti dpng cho nhi m6y (su6i
gdn nhd t6 NTI), g6m: vitri, luu lugng nudc, chdt luqng nudc, dia hinh ldng su6i, ...;

+

Ei6u chinh: i) Thitit k6 san 16p theo ttia hinh vd chi thpc hiQn san l8p mflt bing
trong plram yi 96 trf c6c cdng trinh NMCB, khu vgc XLNT (khgng bao g6m h0 chrla
nydc c6p) {6 titit gi6m chi phi {Au tu. X6c <finh kh6i.luqng san l6p theo cos hodn thi€n
t6ng m{t bdng c6 gi6m trt chi6u ddy ldp vflt ligu d6p hoAn thiQn sdn b6i, duong giao
thdng; (ii) NhA e t{p th6 vd nhd dn: U6 tri gAn nhau m6i nhe UO tri khu vQ sinh t{p th6 vdi
diQn tich 24m2, dA nghi bO tri I khu v0 sinh t{p th6 chung vd cfi0u chinh gidm diQn tich
cho phil hqp; (iii) Nhd b6o vQ vd nhd ki6m cdn: Khdng ddu tu nhd trpm cdn ri6ng, bd tri
chung vfi nhi b6o y0. Thay trdn thpch cao bing trAn tole, ludng nhd sri dgng pon nudc
thay cho qudt v6i; b0 sung khu vQ.sinh diQn tich khodng4 m" cpnh nhd b6o vQ cfO phpc v1t
khu vpc bio vQ, trpm cdn, bdi xu6t hdng; (iv) Nhd v$ sinh cdng nh6n: chl ddu tu 01 nhd
vQ sinh phUg vU chung cho khu vyc nhi xu&ng vd nhd ri mri; thay thO c6c thi0t biv€ sinh
chflu nla, ti6u nam bing sri sang vflt liQu inox; (v) Xy&ng pallet, co khi: <tiAu chinh thi6t
k6 c6u t4o khung vi kdo th6p theo dring nguyOn lf k6t c6u; (vi) Nhd tr4m bom dAu: thi6t
t<ti t<6t cdu b6n kdo li6n ktit vOi cQt khung nhd xu0ng chfnh, srl dpng ctra ludi B40 thay
cho srl dpng cta s6t kdo; (vii) Nhd chrla r6c itguy h4i, nhd trpm bcrnr: cfiiiu chlnh bO tri
nhd chrla r6c th6i nguy hpi cpnh nhd v0 sinh vi bdi r&a {e; quy m6 kiit c6u: khung thdp
6ng, thung tole, crla sft hla, kh0ng stl dpng crla pano 96; (viii) Dudrng giao thdng, sdn
bAi: dC nghi eti6u chinh gi6m bO rQng mft tuy€n duong nQi b0 dgc trpc 2l -l nhd xu&ng
ctr6 Ui6n @hia tr6i nhd xu&ng) vd tuy6n dudrng dQc tryc 1-16 nhd c6n mrl (phiu ph6i) tir
6m cdn 4m;.gihm kh6ng t16u tu tuy6n dylng cuOi nhi c6n mri (dgc theo tryc sO 16); cfi6u
chinh t6t c6u 6o dudng cta nhtng tuyrin dudmg nQi bQ, sdn bdi nhu sau: Bdi xu6t hdng:
rdng dQ chflt ndn C6t ttr K95 l6n K98, C6c {o}ng nQi b0, bai tflp tci5t ltrt bai nib xe): bO
t6ng cl6 lx2M250 ddy 14crn, ldp 16t gi6y dAu (ho{c nilong), c6p ph6i dd d6m ddy 10cm,
ndn <tAm chflt K98, Sdn nQi b0 c6c nhd chric ndng, khu nhd ldm viQc: BT dA lx2 M200
ddy 10cm, ldp l6t gi6y dAu (holc nilong), n6n dAm ch{t K95; (ix) H$ th6ng tho6t nudc
mua s6n b6i, dulng giao th6ng: thiOt kO tao d0 d$c sfln, m{t dudng dO hudng nudc tho6t
ra n6n ddt.xung quanh, kh6ng lim muong thodt nudc bO.tdng dgc.dugng; Ri.Cng tuy6n
nufc mua thu nudc mua tir m6i nhd xuOng vd nhd o6n v6t mtr: thi€t k0 ddn vO hd chfa
.^.aYwY1}|yY.l?^-*y:iE'y.'^ts'''r'::.:11:*:,-\1..1':^Yji'.Y.1c
chi6u s6ng ngodi trdi t4i nhtng khu vpc gdm c6ng, nhd b6o vQ;.b6i xudt hdng; tram diQn;
ddu ram dOr *uOne khu nhd didu hdnh; c6ng vio khu nhd di6u hdnh; vdi nhfrng vi trf
khdc b5 tri cAn ddn chi6u s6ng b6n ngodi tir h4ng mpc c6ng trinh; (xi) Hdng rio k6m gai
(loai B): dA nehi khOng U6 tri khe ffn el6ng thdi gihrysi5 hAng kdm gai dgclir 14 hing cdn
7 hang; (xii) BC chrla nudc mpJ (c6p nudc): 89lti bO chtla nudc theo dia hinh tU nhi6n tf6
giam itri'du cao cQt 6p bom (tt6p cf6t tao lhdnh hO vd phri HDPE), ddy bi5 cAn tao ttO ddc
A6 Ung cdt s6i; (xiii) M{t bing.b6 trf thitit bi NhA xuor}B chinh: Khu vpc tt6ng g6i thinh
phAm n6n thay d6i cdch thric l6y mri kh6i thung mri bdng kfch nhdc thirng 1n,i, ,,o dlng
-bdn*ldn e6 vi6.n".bi thay,-bdn lin "elip rr4rc-inox trdn;" (xiv), Ejdu.chlnh cdng. sudt "thi€t ke h$
th5ng XLNT tir 462m3/ngdy l6n 490 m3lngity.
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+ Hodn chinh hd so dp 6n theo y€u c6u b6 sung, di6u chinh nOu trOn; X6c dinh c6c
chi ti€u hiQu qui dg 6n tr€n co-s0 phir hqp vdi tinh hinh thWc ti5 vA c6c vdn b6n quy itinh
ctra T4p dodn (gi6 thdnh che bi6n Cdng ty. rd sodt xdy dUng theo QE sd 44lQDHDTVCSVN ngdy 0213/2017 cria T{p dodn vO viQc ban hdnh "Khung chi phi ch6 bi€n"
cho tirng chring lopi mri theo khu vpc), thpc hi$n theo nguyOn tic bAo todn vi ph6t tri6n
vi5n tai dodnh nghiQp, tlOng nh6t sO neu trong c6c bing tinh.
ilAi diQn phAn v6n cria Tpp dodn vd cta don vithinh vi6n Tflp dodn c6 tr6ch
nhiQm ptr5i nq'p vdi HQi d6ng quAn tri C0ng ty C6 phAn Cao su Mang Yang - Ratanakiri:

Nguli

-

fi

thpc hiQn ph6 duy$t quy6t dinh d6u ty du 6n, hpng
Th0ng nh6t Oe Chri dAu
mpc cdng trinh vd dy todn cp th6 theo phdn c6p cria TQp ctodn trOn tinh.thAn khdng vuqt
t6ng mrlc ddu tu dd clugc Tflp dodn thda thufln; ThUc hiQn ctdu tu tr0n det dA hodn tdt c6c
tht tp.c phdp ly vA e6t dai xdy dgng nhi m6y theo quy dinh, d6m b6o tfnh ph6p ly cria tii
s6n ddu tu;
- Thpc hiQn 86o c6o d6nh gi|thc ctQng m6i tru0ng (ETM) theo quy cfinh vd tudn thfi
c6c quy dinh ctia Nhd nudc vA bao vQ mdi trudng; H$ th6ng )(LNT ph6i tl6m b6o dat ti€u
chuAn xd th6i theo quy dinh, cOng nghQ xri ly, c6ng su6t ptiri hgp vdi cOng nghQ s6n xu6t
vd cdng su6t cria Nhd m6y ctr6 Uii5n.

-

chi

vd quy dinh
doanh nghiQp, chiu

Noi nhQn :

. Nhu tr0n;
. HDQT,BKS;
- Ban TGD;
. Ban: TCKT,
-

fi##$;r
,r:ffi,

U TICH
mSu

vrt'r

COng ty TNHH

Luu : VT. KHET.

NA

%rrrf W*g
Phgm

Vln ThAnh

LVC cAc HANG MUC nAu

rU

6y ch6 bi6n mfr SVR 10-20, cdng su6t 7.500 tAn/nim
Y TNHH MTV CAo SU CHT-T MOM RAY
./HDQTCSVN-KHDT ng\&l.NtZOZT cira TQp clodn CN Cao su Vi€t Nam)

STT

A

I

I
2
4

PHAN XAY LAP
KIEN TRUC

8

9

NhA VS

10

Nhd xe 4 b6nh
NhA dlt tri di6n
Nhd r6c
Bdi rua xe
Nhd xu&ne
Nhe ri
Nhe datb6n dAu
Hd chrla nudc
Tr4m born
C6ne
Tudme rdo Xdv
KEm sai
Nhdki6m ph6m

7

1l
t2
13

l4
15

t6
t7
18

l9
20

2t
22

II
I
2
J

4

1

2
J

4

)
ry
I
2
J
4

22.236,4
m2
m2
m2
m2
m2
m2
car

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m2
b6
md
md
m2

GIAO THONG
Eio san ldp MB
Efp san l6p MB
Eulne BTXM diry 24cm
Eulns BTXM ddv 14cm

;*--

ilI

33.844,4

Nhd bdo vQ
Nhd xe 2b6nh
Nhd ki€m cdn
Tram cdn
Nhd dn
Nha qghl
Edi nudc
Xu&ng palet

6

EVT

H4ng mgc

EVT:
Kh6i
Gid tri (sau
lucrns
thu6)

iiidnt

9
63

120

t44
1

120
30

t20
24
15

200
3.520
2.640

?)
F.)

72

sl

n.754

ffi
{/::

9

p'.

!i /

1

/'\Ti

112
630

..//
'::l

140

m3

31.051

m3

14.22r
1.432
5.020

m2

m2

ol I

-r
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t20

4.318,0

c6n. tliodt nu6,c
HT cAp nu6c tir sudi
HT tram bcrm
HT c6p nudc t6ne th6 trone NM
HT tho6t nudc t6ne thA
HT thodt nudc sdn xudt
HT diOn, chdng s6t
HT di6n truns th6
H"T di6n"d6nslrrc
HT diOn chiOu s6ng
Tt tli6n chlnh
HO

9

km

2

ht
ht
ht
ht

I

***

- 2.890;0

800
700
100

2.400,0

km
hr
ht
ht

t/3

a
J

"1

I
I

--]+

EVT

H4ng mgc

STT
V
1

2

1.1

HO tiep nhOn

13.955,7

1.6

vit

t.7

Bbne

1.8

M6v can cao su 510 3 truc
M6v c6n cao su 510
Hd c6n cft Inox 63mm
Mhv cilncdt 510
Bcnn cdm cao su
Sdn rung
Ld sAy cao su Z,STdn/gid - 26 thung trong ld + 8
thtrng ngoAi ld
Th6p ktrftmti
Bine tdi con ldn ra mtr 6 van + c6n
M6y 6p kiOn 100 tAn
Bdne tdi con ltrn 1
Khung l6ng bao
B[ne tii con l6n 2
M6v dd kim loai
B6ne tii chuyOn bdnh (rOng 700)
Itr diQn trung t6m + HQ th6ng di$n dQng lgc tir tit
truns t6m diin c6c thi6t bi tr0n

1.4

1.9

1.10
1.1

r

t,l2
1.13

1.r4
1.15

1.16

t.I7
1"18

1.19
1..20

t.2r
t.22
1.23

)

tai

tii

2.1

2.2

B6ns t6i ti6p liOu

2.6

2.7
2.8

2,9
3

I
2

M6v
M6v
H2
M6y
M6y

I
I

I
I
I

M6v
M6v

a

c6i

I

1

J

M6v
M6v
Mdv

1

c6i

I

ht

1

h9

I

M6y
M6v

2

1

1

I

c6i

1

I

M6v
M6v
M6v

1

ht

I

1

0

| ]\fI-^

I\f

+A^L ^,-ta

.5{r

-M6y*.

c6i

H0 qudv mtt Inox, dudne kfnh 5m
M6v c6n 3 truc StO (hOp s6 bdnh rlng)
Mdy c6n 510 hOp s0 b6nh rdng
Bdns t6i cao su 700
H0 th0ng diQn cho c6c thiOt bitrOn
mp
vU

tnffi"

ffi

M6v
M6v
M6v
ht
Irt

ift

PHAM
mdy
trarn

M6v phdt diOn 50 KVA
Tram bi0n 6p 1000 KVA
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2t3

3.409,3

I
I

c6i
M6v

11 )^^

II THIfT BI KIfM
UI

I

DAv

2.4"
2.5

c6i

Mfv

cao su 700

chuvin crin vdt:
HO ti€B nhdn - Inox 304

,)1

I
18.065,0

1.5

1.3

1

22.295,0

- Inox 304
B[ne tii ti6p li0u
M6y cit mi6ne 18 dao
H6 trdn Inox 304 5 mdt (63mm)
M6y qu0y mit tap

1.2

thud)
I

ht
ht

I

I

(sau

2.000,0

THITT BI
THIfT BI CHE NIEN VTU:
Ddv chuvin cnii Udm mfi SVR 10,20:

B

luflrg

ht

HT ch6ns s6t
TIT PCCC
HT cAo nudc chfla ch6v
FIT b6o ch6v

5

Gi{ tri

Kh6i

_"

1

I
I

)
J

I
I
I

700,0

0

2.250,0

0

1.980,0

1

I

*/+

STT
a

J

4

C
D
E
I
2
J

4

5

6
7
8

9
10

ll
t2
F

DVT

H4ng mgc
Tram cdn
Xe ndne 3 tdn

IIE TH6NG XLNT
CHI PHi OUAN LV DUAN
CHI PHi TUVAN xAv DTNG

Gi6 tri (sau
ttru6)

Kh6i
lugng

trAm

I

xe

I
12.000,0
276,1

3.682,4

Chi phi kh6o s6t dia hinh
Chi phi kh6o sdt dia chAt
Chi phi l6p BCNCKT
Chi phi thi6t ke bin vE thi cdng c6c h4ng mpc
cdne trinh c6ne nehiOp
Chi phf thiet kC ban vd thi c6ng c6c hqng mpc
cdng trinh kh6c (san ndn, ddn dUng, giao th0ng,
ha tang k! thuQt)
Chi phi thdm tra TKBV thi c6ng
Chi phf thdm tra dg toan c6ng trinh
Chi phi ei6m s6t thi c6ne xAy drmg
Chi phi siilm s6t l6p ddt thiet bi
Chi phi lap HSMT xdy l6p
Chi phi ldp HSMT thi6t bi
Chi phi ldp il6nh si|tdc ddne MT

CHI PHI KHAC

1.1s3.8

Chi phi ki€m toan
Ldi vay XDCB
G

DUPHONG PHi
TONG MI.TC OAU

1.748.2

TtI

75.000.0

*rry

i\
il

jl

u

tl
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UBND TINH KON TUM

MQT THANH VIEN
CAO SU

sd xAv Dtlttlc
so:

L8{ /sxD-cccE

cQNc uda xA ugr cu0 Ncnia vrpr NAM
DOc l0p -

TF do - Henh

plfc

Kon Tum, ngdy 04 thdng 3 rtdm 2021

V/v thOn! b6o ktlt qui thArn <tinh thi6t
k6 co sd dy 6n Nhd mdy chd biiSn mri
oao su Chu Mom Ray crJra Cdng ty
]NHH MTV Cao su Chu Mom Rav.

Kinh grli: C0ng ty TNHH MTV Cao su Chu Mom Ray.

''-

-Ngay 25/O'1i2}21ry$6-X6ydpg€6 nh?n-Td ttinh m-g+l,t+r=el+Re ngay
0410112021cua COng ty TNruI MTV Cao su Chu Mom Ray v6 thAm dinh thi6t
kti co s0 cria dU 6n xdy dpng cOng hinh: DAu tu nhd m6y ch6 bi6n mri cao su Chu
Mom Ray (mt SVR 10,20; cdng sudt 7.500 t6n/n[m).
Cdn cu Luqt Xdy d+mg sA SO/ZO|4/QHI3 ngdy 18/6/2014; Luqt Xdy dtmg
sa OZ/ZOZI/QHI4 ngdy I7/6/2020;
Cdn cu Nelri dinh sii 59/201S/ND-CP ngdy IS/6/2015 cfia Chinh phu vi
quan l!, dry dn ddy ta xdy &sng;,NShi dinh,sA qZ/ZO|7/ND-CP ngdy 05/4/2017
cila Chinh phil vO s*a ddi, bii sung mOt sd diiu NShi dinh sd 59/2015/ND-CP
ngdy I B/6/2015 cila Chinh phil vi qudn ly dw dn ddu M xdy dwng;

//i
it;

ft!

Cdn ca UShi dinh si| 06/202,;I/NE-CP ngdy 26/01/2021 cila Chlnh phr) vi
quy dinh chi fiet m|t s6 nQi dung vA qudn ly chdt luqng, thi c6ng xdy da,rng vd bdo
tri c6ng trinh xdy dqmg;
Cdn ca Th6ng tu s6 L8/2016/TT-BXD ngdy 3Q/6/2016 cila BO Xay dttng
r
t. ,..(,
quy.dinh chi fiet vd hadng ddn m|t s6 nAi dung vA thdm dinh, phA duyet dW.dn vd
thiet kA, dw'todn xdy dwng cdng trinh;
r.

Cdn ca Th6ng ta sd 26/2016/TT-BXD ngdy 26/10/2016 cfia B0 Xd,y dQnlg
quy dinh cht tt€t m\t sd nQi dung v€ qudn l!, chrit luqng vd bdo tri c6ng trinh xdy
du'ng,

Sau l&i xem xdt hd so vd tr0n co sd k6t quA thdm dinh cria c6c co quan c6
liOn quan(r)' b6o c6o ktit qui thAm clinh s6 77\CCGE-GEATXD ngity 041312021
(l)- Van ben s6 l2IPCCC&CNCH
ngiry.08/01/2021 c0a Phdng cdnh sdt PCCC vi CNCH Cdng an tinh Kon Tum
v€ vi6c thAm duyQt ttrldt tc6 vd pCCC hd so thiiit k6 oo s& dp 6n: Nhd mdy ch6 bi6n mi cao su Chu Mom Ray cta
C6ng ty TNHI-I MTV cao su Chu Mom Ray;
- Vdn b6rr s6 +::ISKHOT-DN ngdy 2210212021 cta Sd t<6 hoactr vi EAu tu vA viQc ph6i trqp tham gia ki6n
th6rn dinh ttri6t t<6 co sd dy 6n Nhe m6y chd bi6n mri cao su Chu Mom Ray;
- Viin bdn s6 +ZOISTNVT-CCQLDE ngdy.22/02/2021 cria Sd Tdi nguyen vd Mdi trudng vd vi$c tham gia f ki6n
ttri6t t6 co sd xdy dyng dp 6n Nhe mdy ch6 bi6n m0 cao su Chu Mom Ray cria C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu
Mour Rav:
- VAn bdn s6 \3ITDCN-SKHCN ngdy 0ll3l202l cia Sd Khoa hgc vd Cdng nghQ vd vi€c tham gia f ki6n c6ng
nghQ dy 6n Nhd mdy chli bi6n mri cao su Chu Mom Ray;
- Vin bdn sti Z9:/SCT-QLNL ngdy 02/3/2021crla Sd Cdng Thuong vd viQc th6ng b6o kiSt qud thAm dinh thi6t ki5
co' sd h4ng rnyc hQ th6ng ttiQn thuQc Dg 6n NhA m6y ch6 bi6n mt cao su Chu Mom Ray cria C6ng ty TNHH MTV
Cao su Chu Mom Ray.

f

t
f/
\tt:

J

k6:

- TCVN 5574-2012. f6t c6u bd t6ng vd b0 tdng c6t th6p - fiOu chudn thi6t
k6;

- TC\Ar 5575-2012. t<6t c6u thdp - Ti6u chuAn thi6t k6;

- TCXD 16-1986. Chii5u s6ng nhdn t4o trong cdng trinh

ddn dqng

- Ti6u

ddn dpng

- Ti6u

chuAn thi6t k6:

- TCXD 29-lggl Chitiu

s6ng

ty nhi6n trong cdng trinh

chuAn thi6t k6:

- TCT N 56'/4-1992. C6ng t6c hodn thiQn trong xdy dgng - PhAn c6ng t6c
-

i-r-r

I

;l-

sOn pnu De mat;

- TCVN 7505-2005 Quy pham sri dpng kinh trong xdy dpng - LUa chgn vd
l6p ddt;

TCVN 9377-1.2012. Cdng t6c hodn thiQn trong x0y dqng - PhAn 1:
tdc I6t vd l6ng trong xdy

dpg;

C6ng

- TC\/N %77-2:2012. COng t6c hodn thiEn trong xdy dyng - Phdn 2: COng
tdc trdttrong xdy dyng;

:'

- TCVN 9377-3.2012. C6ng t6c hodn thipn trong xdy dqng - PhAn 3: Cdng
t6c 6p trong xdy dpg;

i

- TCXD 33-2006. CAp nudc - Mang ludi

bOn ngodi vd cdng

4
X

,nrl

S
S

trinh - Ti6u

chuAn thitit k6:

- TCXD 5l -2008. Tho6t nu6c - MAng luoi bdn ngodi vd cdng trinh - Ti6u
chuAn thi6t k6:
- TCVN 4513-1988. CAp nudc

bOn

trong - Ti6u chuAn thitit kti;

- TCVN 4474-1987 . Thoat nudc bOn trong - Ti6u chu6n thitit k6;
i

- TCVN 9207-2012. E?t duong d6y ddn dign trong nhd & vd c6ng trinh

-

Ti6u chuAn thi6t k6:

- TCVN 2622-1995. Phdng chhy, ch6ng chdy cho nhd vd c6ng trinh - YOu
cAu

thi6t k6:
- TC\A{ 9385-2012. Ch0ng sdt cho cOng trinh x6y

rr. H0 so TRiNH THAM DINH THIET
1.

dpg.

rn co so

Vin bin phdp lf:

- To trinh;

^,^

Gi6y chirng nhpn quy6n sri dpng ddt quy6n sd hffu nhd 0 vd tdi sin kh6c
..,i
,
g6n li6n vdi d6t cira C6ng fy TNHH
cao su ChuMom Ray s0 CQ947127
dugc Sd Tdi nguy6n

JvITV

vi M6i trudng c6p ngdy 091812019;

i

)
- 86o c6o nghiOn ciru kir6 thi;

- Thuy6t minh ttridt rc co s0;
- B6o c6o k6t qud kh6o s6t ctia hinh, ctla ch6t cdng trinh;

-tsan vE thii5t kd co se (Tfp 1: Hpng mpc: Fh6n t0ng th€; TQp2: Cilchqng
mpc c6ng trinh xdy dUng).
3.

Ning h;c cria tuv6n $p thi6t k6 co's0:

T6 chftc tu v6n pp thi6t kO co so C0ng ty cO phen xdy dyng vd tu vdn OAu
tu'vd chung chi hdnh nghA ci.r- chc c6 nhdn tham gia ttri6t tciS do Chri dAu tu cung
cdp (Chwng chi ndng lqc host d\ng xdy &tng s6: BD-00026425 ban hdnh kem

fhno-QfuEt" d{ih s6, $/}D-HDW-TN
d)ng xdy &sng - B0 Xay dwnd.

iEd, 26/il201s afia*ci;aiai

If noar

rrr. NQr DUNG Ho SO THrfT rc0 CO SO rnhrn rHAM DINH

nl.l.

PhAn x0y dgng

1. VA quy m6, ki6n

trric:

- Nhd b6o vQ, diQn tich: 3m x

q
3m: 9m2.

iN(
.N.

- Tr4m cdn, di$n tich: 3,5m x 18m :63m2.

HA

;AC

-'Nhe ki6m cdn, diQn tich: 3m x 3m = 9m2.
- Nhd d6 xe 2bdnh, diQn tich: 6m x

20m':

irtt
120m2.

?AI

*

- Nhd ki6m phAm, diQn tich: (8,2x 24,2)+(2x4):206,44m2.
- Nhe 6n vd cdrt tin, diQn tich: (7,2x20)

+(2x4): 752nf .

- Edi nudc 10m3.
- Nhd nghi gitia ca c6ng nhsn vi8n, dign tfch:
- Nhd vQ sinh, di$n

(7,2x24)+Qxg=

tich: (10m x 3m)x 2 nhd:

1E0,8m2.

60m2.

#,:\

- Tr4m ha 6p 1.000kVA
- Nhd ddtmtty ph6t <fign DP + tri diQn, diQn tfch:

- Xuong chira palette, diQn tich: 10m
- Nhe xe 4 b6nh

x l2m:

4mx 6m:

24m2.

il

120m2.

4
ii

f xuOng co khi, diQn tich: 10m x l2m:120m2.

- Bdi rtra xe, diQn tich 200m2.

- I(ho chira rdcthhi nguy h4i, diQn tich: 3m x 5

m:

15m2.

- Nhd xu0ng ctrO Ui6n (gdm: khu nguy6n liQu, khu gia c6ng ch6 bitin, khu
ld s6y, khu thdnh phAm d6ng g6i + kho thdnh phAm), diQn tich: 22m x 160m :
3.520m2.

' - Th6p khft mui.
- Nhd xudng cdn

vlt + khu ti mfi, diQn tich:

22m

x I 20m :

2.640m2

.

+ L6p c6ch ly bing gi6y dAu hoic bao xi m[ng.
A

'

' cAp ph6i d6 ddm dity 200,
+,r L6p

+ NAn nguydn thO dAm chflt

K:0,95.

+,Hai b6n tlucrng dugc cO einn bhng c6c via b0 t6ng.
- I(6t c6u duong

tii

nhg:

+ B0 tdng d510x20 M250, ddy 150.
+ L6p c6ch ly bdng gi6y dAu ho{c bao xi m[ng.
r
I
'
+,r Ldp
cdp phdi d6 ddm ddy 200.

+ NBn nguydn rh6 dAm bhat

t<:

0,9s.

+ Hai b6n ducrng dugc cO Ointr bdng c6c via b6 t6ng.

- t<Ct c6u duo,ng nOi b0

tii

nhg:

+ BO t6ng tl6 10x20 M200, ddy 100.
+ Ldp c6ch ly bing gi6y dAu hoic bao xi mdng.
A'
r Ldp cdp
ph6i d6 ddm ddy 200.
r- Ndn nguydn th6 dAm ch{t

K:

T

0,95.

+ Hai bdn duong dugc cO Olntr bdng c6c via b6 t6ng.
3. He th6ng

kf thu$t c6ng trinh:

b) H9 thdng ch6ng sdt:

g6 trf 0l kim thu s6t t4p trung dung tia ti6n dao loai PCD 5.3 c6 b6n kinh
bdo vQ Rp : 140m. Kim thu sdt dugc ilpt hdn <linh m6i nhd xudng.
H9 th6ng ti6p dia tro ti6p AatSq O

-

chffa ch6y

t.A

Dq ki6n sti dqng hd chria nudc mpt ldm ngudn nudc dg trff cho h9 th6ng
cAp nudc cuu h6a.

thdng chfra chdy v6ch tudng bdng duong Ong c6p nudc dgc theo
xuong ch6 bi6n, kho thdnh phAm, khu hdnh chinh. n6 tri c69 hqng cfu hoa t4i chc
vi tri d5 fi6p cpn vd c6c try criu hoa b6n ngodi cOng trinh c6p nu6r cho xe PCCC.
Ngodi ra cfing cAn 6p dung c6c hinh thirc kh6c nhu b6 tri binh COz, h6 c6t b6n
trong vd bdn c4nh c6c h4ng mpc c6ng trinh c6 nguy co ch6y kh6c.
hQ

ll-1

5t

tl

-)

Hien t4i dg 6n ddc6 ducrng d6y tfiQn trung th6 gAn nhd m6y vd con sudi, dp
ki0n sd lap d{t mQt tr4m bi€n 6p dC phpc vp cho nhd m6y vd s0 ddu tu thdm mQt
m6v ph6t dign du phong d6 cung c6p khi sp c,o xhy ra. Tram bi6n 6p vd m6y ph6t
di6n dugc hda chung b[ng b6ng cfiQn phdn ph6i.

n6 tri

i.f

-,

L'

a) H9 thdng c6p diQn:

c) H9 th6ng phong chdy

:

9

b) Trpm bi6n 6p
.,4, A
,
,.r
- KCt
cdu: tram dugc xdy dyng kiOu tr4m bet, MBA dugc dAt tr6n m6ng
dirc bing,bO t6ng dflt tai cu6i tuy6n, tr4m c6 tulng rdo thdp b6o v0.
.

-

Scv

-l -;,
do dau
n6i diQn chinh: sri dpng so dd khOi cluong ddy-M6y biOn 6p.

- M6y bitin rip 3 pha c6 tO CAu ddy AA(0-11. C6p diQn 6p (35)2210,4kV.

III.3. PhAn diy chuydn cdng nghe vn tni6t ni
l.Quy trinh cdng nghe cn6 bi6n mfi:
-;.
quy trinh chd bi6n mt.
So d6

Khu vp'c gia c6ng ctrti bitin tgi Nhd mriy

Td mt sau ri clfi ngdy

Bdng tAi, c6n 3

Bdng

tii,

cdn cdt tinh

HO

Bbng

tiiip

tii

liQu

ti6p lipu

\
'c
.\

Hd c6n cat
vttr

Bom c5rn

HO quQy, m6y q.mri
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sdv

Cdn, 6p bdnh, bao bi

Ki0m tra kirn loai

Nh4p kho

Mi4y c6n 3 trpc

Bdng t6i, c6n

I

Bdngtiri, c6n2

2. C6ng nghQ hQ th6ng xfr lf nutfc thii:
Nu6c thai til c6c c6ng do4n s6n xu6t cria nhd m6y theo hQ thdng thu gom
dAn vdo hQ th6ng xri ly nudc thii: B0 t6ch mri T01; 86 di6u hoa T02; Bd Anoxic
T03 - AIB; Bd sinh hgc hi6u khi T04 -AlB nO Hng birn sinh hqc T05-A; BO chrla
nudc t6i st dpng T06.

rv. r(fT auA rHAM DINH THrf,T

tv

1^
n\i

xf co sd

.\

ll
nity (theo h6 so ndng ly'c cila t6 chac tw vdn do Chtl ddu

u

cung ciip).

hoin thiQn hd so ttri6t t6:
DQ nghi Chri ctdu tu vd tu v6n thii5t te b,5 sung, chinh srla vd hodn thiQn hO
so trudq khi tri6n khai bu6'c tfri6t t<ti bin vE thi cOng theo nQi dung c6c V6n ban
cta cdc co quan li6n quan (c6 kdm theo): V[n bin sO 1ZIpCCC&CNCH ngey
08/0112021 cria Phdng cinh s6t PCCC vd CNCH - C6ng an tinh Kon Tum; VIn
7. YGu cAu sii'a AOi, n6 sung vir

ban sO 13/TDCN-SKHCN ngdy 0l/3 /2021cria So Khoa hgc vd COng nghQ; Vin
bdn sd 433/SKHDT-DN ngity 2210212021cria S0 Kti hopch vd EAu tu; Vdn bin
sO +ZOISTNMT-CCQI,ELng iry 2210212021 ciua Sd Tei nguy6n vd Mdi truong;
b6 sung Vdn b6n.cria c6p c6 thAm quyAn vd phO duyQt Oantr gia t6c clQng mdi
IrLr0ng.

v. KET LU4N

'

Thi6t k6 co so c6ng trinh: DAu tu nhd m6y ctr6 Uien mri cao su Chu Mom
Ruy (mir SVR 10,20;c6ng su6t: 7.500 tAnlnAm1: Co ban dpt ydu cAu.
D€ nghi Chri dAu tu vd tu vdn tniOt t<C hodn thien h0 so ttritit t<ii co sd d6
ndu tai mpc 7 phAn IV trudc khi ph6 duyQt vd tri6n khai thgc hiOn bu6c tnitlt tc6
ban vd thi cOng./.
No'i

nh(n:

- Nhu tr6n;
- I-frnh d4o Sd;

- l.r-tu: VT, CCCE, tvlam.

$e
xnv uun*d

uy6n Quang

Hii

ffiR)
a-/
\?

i.

T.N.H.H

?/rvrOr rHAuttvlEJt\*

*\

G#
"rtt]ir"*no ^v

/*

TNH KON TUM
XAY DUNG

CQNG

Sti: .?.57SXD-CCGD
I

sOa XA HQr CHU NGHIA vrET NAM
D0. llp - Ttt do - H+rh pffi.

Kon Tum, ngdy I4 thdng 4 ndm 2021

V/v th6ng b6o ktit quA thAm dinh thir5t
k€ ban v€ thi c6ng xiy dgng c6ng
trinh thudc du 6n Nhd m6y chti Ui6n
mu cao su Chu Mom Ray cria Cdng ty
TNHH MTV Cao su Chu Mom Rav

Kinh gui: C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Mom Ray

Ngdy 191312021, s0 Xdy dpg c6 nhpn Td trinh sti gzlttr-cMRc ngay
I8l3l202I cria Cdng fy TNHH MTV Cao su Chu Mom Ray vA thAm dinh thi6t te
bdn vE thi c6ng xdy dpg c6ng trinh: EAu ff nhd m6y cfr6 bien mri cao su Chu
Mom Ray (mu SVR 70,20; c6ng sudt: 7.500 t6nlndm).
Cdn cu'Luqt Xdy dqrng nam 2014; Luqt
sLtng tnot s6 diiu cua LuQt xdy dtgng,.

tii

OZ|ZOzI/QHt4 LuQt S;ra dijt, b6

Cdn,ca Ngh! dlnh s6 15/202\-/ND-CP ngQy 03/3/2021 ct)ta Chinh pht) Quy
dinh chi fiAt mAt s(i nqi dung vi qudn ty da,tn iai tu xdy dung;
Cdn 9ilr Nghi.dinh sd 06/2021/ND-CP.ngay 26/01/2021 cila Chinh phrt euy
ctinh chi fiAt m1t s6 n6i dung vO qudn ly chiit laqng, thi c6ng xay dwng vd bdi tri
c6ng trinh xdy dryng;
Sau khi xem x6t h6 scv vd tr6n co" s0 k6t qui thAm dinh ctra c6c co quan c6
li€n quan(r), Sd Xdy dgng thdng b6o k€t qu6 thAm dinh thiet k6 b6n v6 thi cong
xdy dr;ng cdng trinh thudc Dg 6n nhu sau:

I. THONG TIN CHUNG vn c6NG TRINH
1. TOn c6ng trinh: EAutu nhd m6y cne UiOn mt cao su Chu Mom Ray (mu

SVR 10,20; cdng su6t: 7.500 t6nlndm).
YrA^

2. Loqi, cdp cdng

trinh: C6ng trinh c6ng nghiQp, cAp III.

tr)- \' np ban s6 |2/PCCC&CNCH ngdy
O8l0ll.202.l cua Phong canh s6t PCCC. vd CNCH C6ng an tinh Kon Tum vA
vi6c thAm duyQt thi6t t<t1 ve pcCC h6 so thirit k6 co sd du 6n: Nhd m6y ctrti Uit-in mu cao Jo Cn,r Mom Ray cira
C6ng ty TNHH MTV cao su Chu Morn Ray;
- Van bArr s6 433/SKHDT-DN ngdy )?/02/2021cria Sd fi5 ho4ch vd Eiu tu v€ vi€c ph6i hqp tham gia j' ki6n thAm
dinh thitit k6. cs sd dr,r rin NhA m6y chi5 bi6n mri cao su Chu Mom Ray;
- Vdn brin sO +ZOISTNUT-CCQLDD ngdy,22/0212021 cua Sd Tdi nguy€n vi M6i trudng vA vi6c tham gia ki6n
thiiit ki5 co so xAy dung du 6n Nhd may chi5 bi6n rnir cao su Chu Mom Ray cria C6ng ty iNHg MTV Cao su Chu
Mom Ray;
- Vdn bdn sO I:ITOCN-SKHCN ngdy 0l/312021 cua Sd Khoa hgc vd C6ng nghQ vA viQc tham gia j'kitin c6ng
nghd dg 6n Nha mdy chO biOn rnir cao su Chu Mom Ray;
- Vdn ban s6 Z9:/SCT-QLNL ngity 02/3/2021 cua Sd C6ng.Thuong vd viec th6ng b6o ki5t qud thdm ttinh thi6t k€
co so hang muc hQ th6ng diQn thu6c Du 6n Nhd m6y ch6 bi,in mri cao su Chu Mom Ray cua-C6ng ty TNHH MTV
Cao sn Chu Mom Ray;

f

#
ll=
\

L

3. TOn dg 6n tlAu tu'xf,y dr{ng: DAu F nhd mdy ch€ bi6n mir cao su Chu
Mom Ray (mu SVR 10,20; cdng sudt: 7.500 tAn/ndm).
4. Dla di6m xfry dg'ng: Ti6u l<hu 772, th6n 7, xd Ia Toi, huygn ia H' Drai,
tinh Kon Tum.

'

- Diqn tich dAt: 6,9 ha
5.

Chfi tliu tu: C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Mom Ray.

Eia chi: Th6n 7,xd,Ia
6. Gi6

Tcvi, huygn Ia

H'Drai, tinh Kon Turn.

tri dq todn xffy dgng cdng trinh: 75.000.000.000 ddng.

7. Ngudn v6n tlAu tu: V6n tU b6 sung ctta cita C6ng ty TNHH
su Chu Mom Ray vd ,r6tr ,ruy thuong mpi.
It

MTV Cao

Nhe thA.u l$p thi6t kii xffy dgng: Cdng.ty cO phdn XAy dung vd Tu.rdn'
dAu tu. Dfa chi try sd: 269|Nguy6n Trgng Tuy6n, phuong 10, qufn Phu Nhufln,
thdnh ptrO HO Chi Minh.
B.

9. Nhi thAu khrio sdt ttia ch6t: C6ng ty c6 ph6n Phu6c Nguy€rr Thinh.

II. HO SO TRiNH TIIAM DINH THIET KE XAY Du'I\G
1. Vin bf,n phdp Iy:
- To trinh:
^.4
chrlng nhQn quy6n sir dgng ctAt quy6n sd htu nhri o vd tii sdrr kh6c
- Gi6y
gdn 1i6n vdi d6t ctra Cdng ty TNHH MTV cao su Chu Mom Ray sO CQ 947121

dugc Sd Tdi nguy€n vd M6i trucrng c6p ngdy 091812019;
t
^'A
- Grriy
chtrng nhfln ddng ky doanh nghiQp c6ng ty tr6ch nhiQrn hfru h4n mQt
thdnh vi€n (Md s6 doanh nghiQp' 61A0239378 ddng lqt ldn ddu ngdy: 2B/5/2007;
tv
1 , .f
-,1
ddng l<y thay d6i
ldn th[r ] 2 , ngay 0 6/3 /2 0 I 9) ;
I

,

- Q.ty..t dinh s6 769IQE-UBND ngdy

o1aUyban nhdn cldn tinh
Kon Tum v€ vi6c di€u chinh Gidy chring nhfln ddu tu dg iin: Ddu tu nhd rnay ch0
bi6n mri cao su M6 Rai cua C6ng ty TNHH MTV cao su Chu Mom Ruy;
2417.12019

I.
- Quyet
oinh s0 29OIQD-HDQTCSVN ngey 161912019 cua T4p dodn Cornghigp cao su Vi€t Nam vA vi6c diAri chinh quy ho4ch nhd m6y ch6 bi€n cao su,
phong guin lj' chAt lugng vh co cAu s6rr phAm todn T4p dodn giai do4n 2019-

2030, tAm nhin 2035;

- Vdn bin thoa thupn di€m d6u nOi sO SZ/CV-ELTPKT ngdy 0Il4l20l4 cua
Eiqn lgc thdnh ph6 I(on Tum;

- COng vdn sO 621/HDQTCS\rN-KHDT ngpy 201912019 ctra HQi d6ng

qudn tri Tflp. doin C6ng nghiQp cao su ViQt Nam v6 viQc thoa thufln chu truong
10p dU 6n ddu fu xdy dUng nhd m6y chd bi6n mri SVR 10,20 c6ng sudt 7.500
tdnlndm - C6ng ty INHH MTV Cao su Chu Mom Ruy;

- Bi6n bin ngdy 231t012019 cua Li6n ngdnh vO viQc ki6m tra thuc dia vi tri
xin thoa thupn xdy drlng nhd rn6y chd bi€n mu cao su t4i C6ng ty TNHH MTV

J

cao su Chu Mom Ruy;

- C.6ng vdn s6 910/FIDQTCS\rN-KHDT ngay 31/1212019

cria H6i cl6ng
thdnh vi6n T4p dodn Cdng nghiQp cao su ViQt Nam vO vi6c thoa thudn chu trucrng
l0p du 6n clAu tu xAy Outrg nfra-*ay cfre UiCn mir SVR 10, 20 cdng r.t6t Z.SOO
tlnlndm - C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Mom Ruy;
- Vdn bdn s6 676ruBND-HTKT ngdy 091312020 cua Uy ban nhAn ddn tinh
Kon Tum vi: viQc vi tri xdy dpg nhe m6y rtt6 Ui6n mt cao su cta Cdng ty TNHH
MTV cao su Chu Mom Ruy;

- Quyet dinh s6 6qIQD-CMRC ngay. 141612020 cria c6ng fy TNHH MTV

Cao su Chu Mom,Ruy: vO viQc ph0 duyQt dC .oong, nhiQm
trinh: Nhd rn6y ch6 bi6n cao su Chu Mom Ruy;

- C6ng van sO 864/HDQTCSVN-KHDT

"u

tttidi k€ ccy sd c6ng

nSdy 2211212020 cua HQi cl6ng

tri Tdp dodn C6ng nglri0p cao su ViQt Nam vA viOc thoa thu4n Du dn dAu tu
lay 9ryg Nha m6y chd bi6n cao su Chu Mom Ray (mu SVR 10, 20; c6ng suAt
qudn

7.500 tdn/ndm);

- Bi€n ban ki6rn tra hi€n tr4ng vi tri xdy dung dg 6n: Nhd m6y chti bitin mu
cao su Chu Mom Ray cua C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Mom Ray cua Li6n
ngdnh ngey BBDA2I;

- Quy6t dinh s0 05/QD-HETVCMRC ngdy

171312021 ctra COng ty TNHH
vA viQc ph6 duygt ttri0t k6 co so ctra dy 6,n: Nhd may
cire Uien mtt cao su Chu Mom Ray (mu SVR 10,20;c6ng ruat i.SOO tAnlnam).

MTV Cao su Chu Mom Ray
2. HO str, tdri li6u

khio s6t, thi6t k6, th6m tra:

- Thuy6t minh thi€t k0 k6t c6u;

- 86o c6o k6t quri khdo s:it dia hinh, dia ch6t c6ng trinh;
- Thi€t kd bdn vE thi cdng (c6c tdp brin vE phdn t6ng th6; cdc tQp bdn vE:
phAn hang muc cdng trinh xdy dung).
3. N[ng hyc ho4t tlQng xiy dqng cfia c:ic t6 chrlc vir ning lqc h]rnh ngh$
ho?t dQng xAy dgng cfia cric cd nhin tham gia thi6t k6 x6y dgng c6ng trinh:

cong ty co phAl Xdy dgng vd ru v6n ddu tu c6 chrmg chi n[ng lgc ho4t
d0ng xdy dpg,md s6 HAN-00026425 do So'Xdy dung thinh pno ua NQi c6p
ngay 8/0112020, trong clo pham vi hopr dQng vA linh vpc x6y dung c6ng trinh
c6ng nghiQp nhe: hpng II, phi hgp v6i guy m6 lo4i vd c6p cdng t4rh; c6c c|nhdn
dtim nhdn c6c chri'c danh chu tri thi6t kC, chu tri 10p du to6n du ctiOu ki€n ndng luc
hAnh ngh6 phi ho.p v6i c6ng vi6c dAm nhin.
rrr. NQlpuNG HO SO TRiNH THAM DINrr
Giei phrlp thi6t kd chti y-iiu v6: Ki6q trric, ndn, m6ng, k6t c6u,
k! thu{t cOng trinh, phdng ch6ng chdy, n0:
1. Phfin xf,y dgng

hQ

th6ng

f,
t'rl0r

u

4

1.1. VC quy m0, ki6n
-

trric:

Nhi b6o vQ, diQn tich: 3m x 3m :

9m2.

r .A

a , a , r '
^A
chinh + bAng
hiQu: C6ng rQng 8m, cao 2m; c6ng php rQng 1,5m, cao
- C6ng
2m;bhnghiQu 8mx2m. Tudng rdo m{t tru6c, chi6u dei 112m, cao 1,8m. Tuong
rito 2 mflt b6n vd mdt sau, chiOu ddi 630m, cao 2m.

- Tr4m cdn xe chim, diQn tich: 3,5m x 18m :63m2.

-'Nhe ki6m cdn, diQn tich: 3m x 3m
- Nhe d6 xe 2 bhnh,dign tich: 6m

:

9nf .

x 20m:

120m2.

- Nhe v6n phdng (dd co).

- Nhe ki6m phAm (quAn ly chAt lugng), dien tich: (8,2x 24,2) 'r (2x4)

:

205,4417*
- Nha 5n vd cdn tin, dipn tich: (7 ,2x20) + (2x4)

:

152m2.

- Dei nu6c 10m3.

(2x$:

Nhi nghi gita ca c6ng nhdn viOn (nhd o c6n bQ), diQn tich: (7,2x24)
1

+

80,8m2.

- Nhe vQ sinh, diQn

tich: (10m x 3m)x 2 nhd :60m2.

- Tr4m ha 6p 1.000kVA.
- Nhe dflt mdy ph6t cliQn DP + tu cliQn, diQn tfch: 4mx

- Xudng chira palette, dign tich: i0m.x

l2m:

6m:

24n'P.

I20m2.

- Nhe xe 4 b6nh + xuong co khi, diQn tich: 10m

x I2m:

I2Am2.

- Bei rfta xe, di€n tich 200m2,
- Kho chria rhc thhinguy h4i, diQn tich: 3m x 5 m: 15m2.

- NhA xu&ng ctr0 Uien + kho ftAnh pham (g6m: khu nguydn li6u" khu gia
cOng ch6 bitin, khu ld s6y, khu thenh phAm dong goi + kho thdnh phAm),
I2,mx 160m 1.520m2.

;

d_iQn 1!c!r:

- Th6p khri'miri.

: Nhi xucrng chnvit+ khu tt mri, diQn tich: 22mx 120m:2.640m2.
- BC ling (BO chua nudc m{t), th6 tich: 50m x 85m x 3tn : 12J50m3.
- Tr4m bom nudc (tai b€ chira nu6c m{t), diQn tich: 3m x
bcvm nudc (ngodi su6i;, diQn tich: 3m x 3m: 9m2.
- Khu xu ly nu6'c thdi, diQn tich:

3

.825m2.

- Bei xuAt thdnh phAm.
- BAi nhap nguy€n liQu.

,

- Nhe dat b6n diu, diQn tich: 6m

x 12m :72m2.

6m:

1

Brn2. Tranr
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- Nha kho chira h6a chdt, di6n tich: 3m

x 5m :

15m2.

ph{p ki5t cfu, sfi'dgng vAt liQu:
a) C6ng, hrlng rdo:
-,C6ngl Tru c6ng.200x200x1900 bing b€ tdng c6t th6p dh 10x20 M200.
i
t L
1.2. Giei

r

^t
Canh
c6ng bhng khung sdt hQp 100x50x5, chay b6ng m6 tcr di6n.

- Hdng rdo m{t trudc (loAi A): rcCt c6u trp b€ tdng c6t th6p 200x200x1900,
tud'ng du6i xdy gach, tr6n khung sEi vu6ng n40x40x t,zisilttron i6ng @25x1,2.

- Hai 2 mdt b6n vd m{t-sau (loai B): ftit

c6u t4r bing b6 t6ng ctit th6p
150x150x1800, khoAng c6ch m6i tru 4m, 1u6i k€m gai.
b) Nhd bdo v6, nhd ki6m cdn, nhd ki6m phAm
- M6ng, tru, dAm, giing, s€ n6 bing b€ t6ng c6t th6p d610x20 M200.
t rl

1r.

- N€n l6t gach Ceramic 300x300.
- Tudng xdy gach, td tr6t VXM, scrn nu6c mdu x6m trEng.

- Cu'a di, cu'a sd sft kinh, kinh tr6ng ddy 5mm.
- TrAn thach cao khung nh6rn thi 600x600, xd 96 th6p h6p 80x4 Ax2, m6i

0,45.mm.
\
+:l-,
rt
lt
r , r
' |hoin
- FI€ thong- diOn,
tho6t
nudc
chinh.

lo.p tole nh6m k6m mp mdu ddy
TT^,r

I

c) Nhd dn cdn tin, nhd nghi gifr'a ca c6ng nh6n

vi€n:

- M6ng, tru,
giing,
vvL thep
lrrvy d6
s4 r0x20
rv^av
1-' dAm,
------' a>-"--bt s6 no bing bc t6ng cot
- N€n l6t g4ch Ceramic nh6m
gAch 400x300 cao 1,8m.

ll;

LyL-vv.
M200.

cA(
ultt

500x500.

- Tuong xdy gpch, t6 trdt VXM

scrn

nudc mdu kem nh4t. Tudrng vQ sjnh

,84,

6p

- Trdn t6n s6ng nhuy6n ddy 0,2mm, xd 96 th6p h6p g0x40xl,g, m6i lqp tole
ma rndu ddy 0,45mm.
- HQ th6ng di6n, c6p tho6t nudc hodn chinh.
d) Nhd vO sinh:

- M6ng, tru, ddm, giing bang b€ t6ng c6t th6p d6 10x20 M200.
- N€n l6t gach Ceramic nh6m 300x300.
- Tud'ng xdy g4ch, td trfut,6p gAch 200x250 cao 1,8m.

- Cu'a khung nh6m

hQ

40x80 - me ca ddy 1mm.

- TrAn tdn lpnh mp mdu song vu6ng nhuydn ddy 0,2mm, xd 96 th6p hQp

80x40x1,8, m6i lop tole nh6m k6m mp mdu ddy 0,45mm.

- HQ thdng di€n, c6p tho6t nu6'c hodn chinh.
e) Nhd d6 xe 2

bfnh:

:
*

:39

:

6

- M6ng b6 t6ng rOt th6p dh I0x20 M200.
- N€n bC t6ng dd 10x20M200 ddy 80. BC t6ng l6t d6 40x60 M100 ddy i00.

- Tru th6p 6ng trdn Ol 14x4.

- Khung vdm sit 6ng tron @l14x4,xd 96 th6p [100x50x2 , mili
ddy 0,5mm u6n cong.

lo.

p tole mdu

- HQ th6ng diQn hoan chinh.
D Nna xe 4 b6nh + xucrng co khi, xucrng chria palette, nhd c6n

vit + khu u

mu:

M6ng, tnl bing b0 t6ng ctit ttt6p d6 10x20 M200.
- N6n b6 t6ng dh 10x20 M200 ddy 70.

- Tudng xdy gach ddy 200 cao lm. TrOn 6p t6n nh6m kEm ddy

0,4mm. '

- Cira 4 cdnhkhung slt 1u6i 840.
- Khung th6p td hqp khAu d6 10m, xd gd th6p [ 120x50x2, mdr lo-p toie kOrn
ma mdu ddy 0,45mm.
- HQ thdng diQn hodn chinh.
g) Nhd

cinvht+ khu tr mu, nhd xuong ch6 bi6n + kho rhinh

phArn:

,J

- M6ng bdng bC t6ng cdt th6p dd 10x20 M200.
- NOn bO tdng d6 10x20 MzOO ddy 80.

- CQt th6p chfr L
- Tudng xdy gach cao 1,2m. TrCn 6p t6n lpnh m[t dri'ng diry 0,42mm.
- Khung sat Op v6ch.

- Khung kdo th6p Zarril,xd 96 th6p [80x50x1,8, m6i lqp tole l<dm ma rndu
ddy 0,45mm.
A'

- He th6ng diQn, cdp tho6t nu6c hoiin chinh.
h) Nha dat m6y ph6t di6n + ttr dign, kho chila chdt th6i rdn:
I t,

r J

- Mong bdng b6 t6ng c6t th6p d6 10x20 M200.

-NAn b€ tdng dd 10x20 M200 ddy 70.
- Tudng xdy ggch cao 1,2m. TrOn 6p t6n kEm m? mdu ddy 0,42mm.
7a

- Cua pa n6 sdt lua 6p tdn.

- COt th6p 100x100x3,

xi

96 th6p hQp 80x40x2, m6i

1o.p

tole kdrn ma mau

ddy 0,45mm.
- HQ th6ng diQn hodn chinh.

i) Trgm cAn xe chim

'

HAm cAn xe, sAu 1,4m, kilt cAu: N0n, tru, tud'ng, dAm, sdn bing b0 tong cot

7

thep.

j) Ddi nucrc, cao 9m, k6t c6u m6ng BTCT, khung ddn th6p hinh, 1i6n k6t
bang bu l6ng.

k) Nhd,ctflt bdn ddu:
- M6ng b6 t6ng c6t th6p d6 10x20 M200.
- N€n bO tdng d6 10x20 M200 ddy 70.

- Tulng xAy gpch ddy 200 cao lm. TrCn ktrung sat 150x50x5 ludi B40.

- Khung th6p t6 hqp khAu dQ 6m, xd gO thdp [100x50x2, m6i lqp tole trhng

kem ddy 0,45mm.

l) Nhd kho chua h6a chAt
- M6ng, tru bdng b€ t6ng c6t th6p

' ',

- NOn l6ng

c16

10x20 M200.

vXM M75 ddy 30. B€ t6ng l6tdd40x60 M100 ddy 100.

- Tudng xdy g4ch ddy 100 cao r,2m, son nudc. Trcn 6p t6n k6m ma miu
ddy 0,42mm.
).

\r\

'

- Xa 96 sat hdp 80x40x2, m6i lqp tole tr6ng kdm mg mdu day 0,45mm.

- HC th6ng di€n hodn

chinh.

m) Tram bom nudc (tai bc chria nu6c -at), tr4m bom nu6c (ngodi
- M6ng, tru b€ tdng cdt th6p d6 10x20

M200.

0,5mm.

'

- Xd 96 sdt h6p 80x40x2, m6i lqp tole ma mdu ddy 0,45mm.
- He th6ng diQn hoin chinh.
r

r!

'
^l
n) Be
lang (b0 chria nu6c m?t).

H6 bing d6t ddo dap, ddm ch{t, trdi l6t tAm HDpE ddy 2mm.
o) Bdi rua xe

- NCn

bO t6ng

d6 10x20 M200 ddy 80. B0 tdng d6 40x60 M100 ddy 100.

Lop cdt pha.

- Muong tho6t nu6c 200x200 t6ng chi6u ddi 40m, thdnh xdy gpch, dan nip
muong BTCT ddy 80.
- Hq th6n e c6p diQn, c6p tho6t nu6c hodn chinh.

p) II9 th6ng sdn bdi, duong giao th6ng n6i
-

fet

c6u ducrng chiu t6i ndng:

+ Be tdng

t16 10x20

M250, ddy 240.

bQ:

:

;t

- NOn cdn vfra xi mdng M75 ddy 30, bC t6ng lot d,6 40x60 M100 ddy 100.
- Tudng xAy gach cao 1,2m. Tr0n 6p tole kEm m4 mdu ddy 0,42mm.

- Cila khung sEt 80x+0x2 6p t6n ddy

=

suoi;
i

lft

st

jl'

1

1.

=

8

+ L6p c6ch ly bing giAy dAu hodc bao xi mdng.
A'
+ Ldp cAp
ph6i d6 ddm ddy 200.

+ NAn nguy6n th6 dAm chflt

I(: 0,95.

+ Hai bdn duong dugc cO Ainn bdng cScviab6 t6ng.
-

f6t

c6u

dulng t6i nhe:

(

r,BC tdng d6 10x20 M250, ddy 150.
+ Ldp cdch ly bing gi6y dAu hoflc bao xi mdng.
+,t'i'L6? cap ph6i d6 dam ddy 200.
+ N6n nguy6n thd ddm ch{t

+ Hai b6n cludrrg dugc

K:

cO Atnn

0,95.

bing

c6c via b0

t6ng.

j

- K6t c6u duong nQi bQ tAi nhe:

+ B€ t6ng d6 10x20 M200, ddy 100.
+ L6p c6ch ly bing giAy dAu ho{c bao xi mdng.
+tfrALcrp cdp ph6i d6 ddm ddy 200.
+ N€n nguy€n thd dAm chdt

K:

0,95.

+ Hai bOn cludng dugc c6 etnn bing cdc via bO t6ng.

13. He th6ng kf thu$t iOng trinh:
A'

a) He thong cAp diQn t6ng th6:

HiEn tai dp im dd,co duo'ng ddy diQn trung thO gAn nhd m6y vd con ,.roi, dq'
-,3
ki€n sE lap dflt mQt trpm bi6n 6p dd phuc qr cho nhd m6y vd sE ddu tu them mOt
mdy ph6t dipn dU phong d6 cung c6p khi su c.o xity ra. Tr4m bitin 6p viL mdy phat
diQn dugc hoa chung bang bing di6n phdn phdi.

.

, .A

b) He th6ng ch6ng s6t:

:

Bd tri 02 kim thu set tpp trung dirng tia ti6n dao loai co b6n kinh bAo v9 Rp
120m. Kim thu s6t dugc d{t tr€n dinh m6i nhd xu6'ng.
HQ thdng ti6p dfa tro ti6p dlit
.t tt^

,,

< 10Q.

I

c) He thong phdng ch6y - chira chhy

DU ki6n su'dgng hd chri"a nu6c mAt lam ngr"r6n nu6'c du trfr' cho hq th6ng
cap nuoc cuu noa.
gO tri hQ thdng chfra cli6y v6ch tudng bdng dudrg Ong
nu6'c doc theo
'
"6rp
,
'
1 A 1 .A
t t
1 \ 1
1 , t
xudng che.bi€n, kho thdnh phdm, khu hdnh chinh. 86 tri c6c hgng criu hoa tai cac
vi tri d6 tiep cflnvd c6c tru.r crlu h6a bOn ngoii c6ng trinh cAp nudc cho xe PCCC.
Ngodi ra cfrng cdn 6p dpng c6c hinh thuc ldr6c nhu b6 tri binh (,O2, h6 cdt bdn
trong vd b6n c4nh c6c h4ng muc c6ng trinh c6 nguy ccr ch6y ktrdc.
A,

9

Ngodi ra dg 6n cdn UO tri dAu tu hQ thOng b6o chfiy vd chta chhy t.u dQng
cho c6c hang mgc c6ng trinh nhd xu&ng.
d) H9 th6ng cdp nu6'c t6ng th6

- He th6ng c6p nudc tu sutii vA nhd mhy Nhd m6y dU ki6n su dgng nudc
A. r\
. ,, '
mdt fu su6i ghn nhd m6y k6t hAp v6i ngu6n nudc mua dg trfr tai hO chfa ctra nhd
may.

- H€ th6n e cap nudc tdng th6: Ngodi ra nhd m6y cfrng sE elAu tu sdc gi€ng
khoan c6ng nghiQp trong khu6n vi6n nhd m6y d0 str dgng cho sinh hopt vd dg
phong.
e) He th6ng giao'th6ng - tho6t nudc:

- Nu6c san xuAt dugc ddn ra ngodi bing h6 th6ng muCIng c6 bA rQng 400.
Nu6c tho6t ra dugc tfp trung uC ..rOI nhd xu6ng vd clugc dua ra hQ tn6ni xtr lj'
qu6c thii.
..:.i, ,.
- Nudc mua vd nu6c sinh hoat: Duoc d5n vdo c6c rdnh tho6t nu6c d5n dOn
h€ th6ng muong vd h6 ga tho6t nu6c chung, nudc tu c6c rdnh ndy sE dugc d6n ra
ngodi ru nhi€n.
,

n

.,

/.

0 He thdng giao th6ng - sAn bdi.
', ^ giao th6ng trong khu6n
H€ thong
viOn nhd m6y: lopi ducrng bC tdng xi
mdng, bO tri fao thudn lgi cho luu th6ng phdn phtii nguydn vpt liQu vd xu6t hdng

hoa thdnh phdm.

g) He th6ng chi6u s6ng t6ng th6: 86

h) He th6ng CAy xanh
.,
-^ th6ng
He
cdy xanh dugc xdy dgng dgc theo tuong rdo, dudng di, doc theo
xuong, hQ th6ng b6n hoa, thim co phia truoc vd chung quanh ktru nna nhim tao
ve rn! quan vd b6o v€ mdi sinh cho nhd m6y.
x.

Phin

hQ

th6ng tliQn

Xdy dpng mdi dudng ddy trung th6 35kV chiAu ddi tuy€n l,46lkm; 01 trpm
bi€n 6p 35(22)l0,4kV c6ng sudt 1.000kVA.
.

I

a) Euong ddy trung th6 35kV

- I{6t cAu: dudng d6y trOn khdng, mang 03 pha 03 ddy.

- Ddy d6n diQn: su dling c6p As-70mm2 (Cdp nh6m co l6i thdp).

- CQt: $r'dung

BTLT c6 chidu cao I2m, c6c cQt BTLT dua vdo str dgng
dqt c6c ydu cdu k! thuAt vd tht nghiQm theo TCVN 5847-20t6.
cQt

- Mong c6t: m6ng b€ t6ng c6t th6p, dugc dirc t4i ch6 bO tdng M150, m6ng
c6 ky.hipu MTl (mong trq don), MTD (mong tr7 d6i) dtng cho try g6c, try d6i,
'

tru cu6i.

1

A

I

X

tri 10 try ddn Led cao 6p 80W cao

9,5m xung quanh khu vgc nhd mdy.

2.

\

vrE

;AI

u.
P
j'r

{

',

i0

ttgq Aj1 tan lpi: su dUng ti6p dia RL-6 hinh tia, g6m 06 coc ti6p dia thi€t
,k€A thdp
., ,- L
50x50x5, dai 2 mdt d6ng Am dudi mat d6t 01 m6t. Cgc ti€p ti6p dia, day

n6i vd php ki6n ti€p dia dugc m4 k6m nhfng n6ng theo quy dinh.
- Cdc phu ki€n (kh6a n6o, kep cdp, ddu c6t, k4p ddu rd, )
b) Trpm bi6n 6p

K6t cAu: trpm il,uoc xdy dgng ki6u trpm bet, MBA

duo.

c ddt

t€n mong duc

bing bo t6ng cI[t tpi cuoi tuy6 i, trai c6 tucrng rao trrep b6o vQ.
- So d6 d6u nOi di6n chinh: sir dsng so d6 kfrOi eucrng ddy-Mdy bi6n 6p.
- M6y biOn 6p 3 phac6 t6 d6u ddy a/yO-11. c6p diQn 6p (35)22t0,4kv.
3. PhAn d0y chuyiin c6ng nghe vn ilriOt bi
a) Quy trinh c6ng nghe ch6 bitln mu:
So d6 quy rrinh chti bi6n mtr.
Khu vuc gia cdng ctrti Uien tai Nhi mriy
Td rntr sau ir du ngdy
Bdng tdi, c6n 3

Bdng t6i, c5n

cit tinh

H6 c6n cit
Bom c6m
Sdv

Cin, 6p bdnh, bao bi
Ki6m tra kim loai

Nhdp kho

H6 tiOp li€u

Bdng tai ti6p liQu

Cit mi6ng
H6 qu4y, m6y q,pu

Vit

t6i

M6y c6n 3 truc
Bdng t6i, c5.n I

Bdngtit|

chn 2

b) Cdng nghQ he th6ng xu'ly nudc th6i:

Nu6c thdi ti'c6c c6ng clo4n sdn xudt cua nhd m6y theo h€ th6ng.thu gorn
ddn vdo h€ th6ng xri'ly nudc thdi: 86 t6ch mri I0l: B€ di6u hoa T02; B0 Anoxic

ll
T03 - A/B; BC sinh hoc hi6u khi T04 -A/B; eB lang bin sinh hoc T05-A; 86 chira
nu6'c t6i su'dUng T06.

IV" KET QUA THAM DINH THIET KE XAY DU{G
1. SF tuin thfr quy ttinh ctra ph6p lugt vd lflp thi6t kG xffy dqng:
Cdc gidi ph6p thi6t ke 1ay dUng c6ng trinh ftiAn truc, kdt ciiu chinh, str
dqng vqt li€u chil y€u): co bnir hqp 1i'.
2" Di6u

r.ig" r.irg hpc ho4t ttQng xiy dgng cfia td chftc, cf nhAn tham

gia kh:io sft, thi6t kG xffy dqng:
?\

C9ne,ty c6 phdn Xdy dUng vd Tu vdn d6u tu dri di6u kiQn ndng lgc dO thuc
hi6n thi6t k6 xdy dUng c6ng trinh.
3. SU phn hgp ciia thi6t k6 xf,y dgng vtid thi6t k0 ccr sO:
'ilugc

Thi€t tc6 Uan vE thi c6ng co bin phu hqrp vdi ttridt k6 co sd ctra du 6n dd
duyQt.

4. Ki6m tra thi6t kO cua td chirc tu vdn vO Aap ri'ng yOu cAu an tohn
cdng trinh, sg tuAn thii quy chuAn kf thuflt vi quy dlnh ciia phip luflt vG {p
dgng tiOu chuf,n trong thi6t k6 theo quy tlinh:
Thi6t kti c6ng trinh tuAn thtr c6c ti6u chuAn, quy chuAn ky thuf,t, quy itinh
''1r).

cua phap ludt vO su dpng vat lieu xdy dlmg cho c6ng trinh.
qudr

*)*

tra viQc thgc hiQn cric y6u cAu vi: phdng, ch6ng chiy, nii vi bio

(q

5. Ki6m
vQ

0

Giai phdp thitit kti c6ng trinh phu hgp vdi bOng ndng
9.( sri dgng, an todn trong
trinh thi c6ng, str dung vd kh6ng 6nh hudng dtln c6ng trinh ldn c4n.

m6i tru'dng:

fhi6t k6 c6ng trinh tuen tht quy dinh ve beo vC m6i trudng vd phong

ch6y

chfra chiry.
i
, A
.
-X. bO
" at0i,
^ cflu sri'a
6. yOu
sung vdr hoin thiQn thi6t kO xiy dqng

:

DA nghi Chtr dAu tu vd tu vAn thi6t k6 b6 sung, chinh sua vd hodn thiQn hd
so thi6t kd bin vE thi c6ng m6t sO nQi dung theo Vdn bin sd 285/SXD-CCGD
ngdy 04.1312021 ctra So XAy dpg tru6c khi ph6 duyQt vd tri6n khai thgc hi6n c6c
1 . .,i
DUOC tlep tneo.

\:

V. KET LUAN VA KIEN NGHI
- Thi0t

te

Uan vC

thi c6ng xdy dgng cdng trinh

ccy

b6n dat yOu cAu.

nl
i'
r
- D€
nghi
Chu d6u tu luu y vd chfu tr6ch nhiQm chinh stla, b6 sung vd hodn
thign lai h6 scr nhfrng n6i dung dd n6u tAi mpc 6 phAn IV de dAm b6o dri diAu kiQn
trinh ph6 duyQt theo quy dinh vd dri diAu kien c16 duqc mi6n Gi6y ph6p x6y dpg
theo quy di+ tai diiim b khodn 2 Di€u 3 Luat s6 eztZOZ0lQH A fiart Stu d6i, bo
sung m6t sd di6u cta Lu4t Xdy dgng.
.

T2

Khi khdi c6ng xdy d1mg, y€ucAu chir dAu fu grii b6o c6o c6c th6ng tin cta
c6ng trinh vC SO XAy dpg ctO co k6 hoach ki€m tra c6ng t6c nghiQm thu trong
qu6 trinh thi c6ng vA khi hodn thenh thi cdng x6y d1mg.
- Cht dAu tr: cdng t{nh cdn cri vdo th6ng.b6o k6t qud thAm dinh cua So Xdy
drmg dE thgc hiQn bu6c ti6p theo vA trinh t.u dAu ff xAy drrng theo quy dinh hign
hdnh cua Nhd nuoc.l.
(

,

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
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- Luu: VT, wlam.
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nay c6 hiQu lyc. ka tu ngdy k! vn td mQr b0 phdnlhOng tdrch rdi
gin ci.ry chf[B nh0n dAu tu sri 38 tzlgfi0ia{neuy ?9 rl,ang s nam ?0,1a; qr,yBi
tu so zogleD.ultND-ngfty ?4 rhftrg ina'r
{p.[aidu.q!i$ gi6y chfng rrhsn dAu"l.urn,
?019 etra tJyban nhdn d6n rinll Kon

r,.
4 . J; 3y161
thugn nha ddu tu

2. Cdng ty fNllll M'l'V Cao su ChuMqmRay; Scr Kii hogc.h vi DAu ul; cac
$d' ban nganfu cf,iaphucrng cri li'6n q,uan c6 trzich nhigm thi hAnfu.euydt clinh ndy.

3. QM dinh n*y duqc cAp cho c6ng br 'rNlil{ MTV cao su
ohuMomRay rngr(ot}u6n; msr bon gui ss Kd hoach vi D.Au tu ua mor uan ruu
tai Uy ban nhdn dAn rinh./.
Nrtt ttltfitt:
- Nhu tr6,n:

- Chil t!ch^ ctlc PC't' LTBND rinh:
- Cr[c Str: Xdy dgng;'ldi ngul,drl,l Mdi
tnron$: Cbng tlruung:
- t,JlSND huygn la l,{'Drai:
- CUc "fhuri tinht
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Cdn cu ltlghi dinh sA ISO/ZOZI/I'IE-CP, ngdy 24/l I/2020 cila Chinh pht) quy dinh chi ti€t
)t sO di2u vd bi6n phap thi hdnh LuQt Phdng chdy vd chil:a chdy vd Lurtt su'a aAi, UA sung m6ti'
+,;
diAu cu.a LuQt
Luat Phong
I'hong chdy
chay vd
va chira
chila chay;
chayt
L
v
v,,t)
,"
+,1
r..,)
xet hb so va vdn ban de nglfi tham duyQt thi2t k€ vA phdng chdy vd chira chdy so: 167/CV-ll'.
l[RC ngdy 24 thdng 5 ndm 202I cua C6ng ty TTVHH MTV cao su Chu Mom Ray.
Ngu'di dqi di€n theo phap tuqt td )ng: TrAn Xudn Thlnh, Chil'c vq: Tong Gidm d(ic.
.

|

'

PHONG CANH SAT PITONG CIIAY CI{UA CTTAY VA CUU NAN, CUU HQ
CHTTNG NH$.N:
'. Dp'6n: Nhd rn6y ch6 bi6nrni,eaxChu Morn Ray.

Dia diOrn xAy dgng: KhoAnh 7 , ti6,u khu 772, xfr Ia Toi, huyQn Ia H'Drai, tinh Kon Tum.
Chu dAu tu': Cdng ty TNI{H MTV cao su Chu Mom Ra1,.
Don vi tu v6n thi6t k6: C0ng ty TNFIFI DAu tu - Xdy dung Kitfn trfc Gia LQc Phir; C6ng
C6 phan XAy dyng vd Tu v6n dAu trr; C6ng ty'INHH MTV Tdn Hdo Dpi; COng ty Cd pfrAn
ch vu vA Giai ph6p c6ng ngh€ WAB.
Dfl dugc thdm duyQt ttriGt t<6 v6 phdng chfy vi chg'a ch6y c6c nQi dung sau:
L Dutrng giao th6ng cho xe ch0a ch6y; KlroAng s|ch an todn phdng chhy vi chfi'a chriy;
2. B$c chiu hia; B6 tri cdng n[ng cua cong trinh li0n quan d6n phdng ch6y vd chta ch6y;
3. H4ng nguy hitim ch6y n6; GiAi ph6p ngbn ch6y, ch6ng chiiy lan;
4.1.6i, duong tho6t npn; HQ thOng den chi6u s6ng sq c0 vd ddn chi d6n thoiit nan;
5. Giai ph6p cAp diQn cho hQ th6ng phong ch6y vd chta chdy vh c6c h€ th6ng k! thirflt khrtc
li6n quan v€ phdng ch6y vd chira chiiy; Phuong 6n ch6ng s6t;
6. He th6ng b6o chay tu'dQng;
7. He th5ng hqrng nudc chfi'a ch6y trong nhd; HQ th6ng c6p nudc chfra ch6y ngoAi nhd; HO
g chD'a ch6y tg'd6ng bang sprinkler;
8. Trang biphucrng tiQn chffa chdy ban dAu.

Quy m6 c6ng trinh vd danh muc ciic tdi liQu, bAn vC dugc th6m duyQt ttri6t
h6y vd chira ch6y ghi tpi trang2.l.
nhQn:

Kon

C07-BCA (86o c6o);
Cong an huydn ta H'Drai

(d6'theo d6i);

Chi cuc GDXD - Sd XAy dyng
5ng ty TNHH MTV CS Chu'Morn Ray;
[,u'u: Phong CS PCCC vA CNCH.
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CtrAv

theo Giay chu'ng nhan thdm duy(t thiet ke v€ phdng chdy vd chira chay
sii ,'1.lp/rn-PCCC ngdy AIV..{)./2021 cila Phdng Cd;h sat PCCC vd CNCIL,
C6ng an tinh Kon Tum)
NQi dung

UY MO

c6nc TRiNH

*

Quy mi cdng trinh
C0ng trinh dugc xdy dpg trOn khudAt c6 diQn tich khoing 6,9 ha, g6m c6c hqne
nuc: Xuong cho bi6n + kho thdnh pham (22x160:3.520m2),Nha
mtt (22x120:2.64c
r';, 86 chua nudc mdt (50x85x3:12.150 rn3;, Nhe b6o v6 (3x3:9 -2j, Trurn cAn xe
him (3,5x18:63 m2), Nhi ki6m tra (3x3:9 m2;, Nhir xe 2bt6nh (6x20'=120 m2;, Nhe
,dn plrong (6x18:108 m2;, Nhe ki6m phArn
ex24:168 m2;, Nha 6n vd cb.n tin
6x20:120 m2;, Nha o crin bQ gx24:144 m2;, Nhe vQ sinh (3x10:30 m2y, Nha tu di6n
m6y ph6t diQn (6x4:24 m:2), Xucrng chira pallette (l0xl2:120 m2), Nhd xe 4 b6nh +
o khi (10x12:120 m2;, Bei rira xe (10x20:200 m2), Kho chira r6c thhi nguy h4i
3x5:15 m2), Tr4m bom nudc tai b€ chtra nu6c m4t (3x6:18 m2), Nhd dAt b6n dAu
6x72:72 rn21, NhA kho h6a chAt14x6:24 nz).

t

.

nhing chtiy chil;g chgl vd hQ th6ng $f tlupt khdc cd fiAn quan
- HQ th6ng b6o ch6y ty' dQng thict kc cho xucrng che bien + kho thdnh phAm, Nhd tI
nt, trong d6 b6 tri 01 ttr trung tam b6o ch6y lo4i 08 k6nh d{t tai phdng t4rc bio vQ.
,
,r I
A
- ,'^
tle thong
cap nu<ic g6m hd th6ng chfa ch6y ngodi nhi, hQ thong hong nuoc ch
r6y trong nhi vir hQ th6ng chfia ch6y tq dQng bing sprinkler c6 chung hQ thdng bor
ip nu<rc chta ch6y g6m born chinh dQng co di6n vd 0l bum dg phong dgng c<r di€
9!t"n€

th.6yS

A:

t

cirng th6ng sO t<y ttru6t Q:92,61ls,
100 m.c.rl, 01 bcym bn ap cO tnOng sO
1 l/s, H
I 10 m.c.n, b6 nu6c c6 kh6i tich 12.750 m3. Khu vuc xu&ng ch
at,
.A Q
.7
i6n + kho thinh phdm vd nhd mri c6 luu lu'ong 25lls, tniette hC th6ng ducrng
ip nudc vd 06 trr,r cAp nu6c chfi'a ch6y ngoii nha, o2 tru ti6p nu6c chn'a ch6y,
hdng chfta ch6y tq dQng bdng sprinkler thiet kc 147 dAu phun, luu luqng m6i aAu
d0,321ls, khoAng c6ch gif,a c6c ddu phun ld 3m.
- HQ th6ng ddn chi6u sdng vir den chi d5n thoSt nan cho Xucrng ch6 UiCn + kho thd
rhArn vir nlra g mir, b6 tri trcn cdc cfta ra vdo, hdnh lang, dudng thoilt nan d6 chi
ng, chi d5n l6i di vd dE quan siit.
- Trang bi phuong tiQn chfra ch6y ban dAu cho cr
hinh phAm,-nhd tr mu, Nhd vdn phdng, Nhd ki6m
Ng\g$
, Nhd tir diQn + mhy phirt di6n, Xudrgchtapallette.

:

:

i

ANH MUC TAI LIEU, NAN VE
minh ctra c6
trinh 1i6n uan d6n PCCC
trirc, k6t cdu: BV KT; KC
b6o chfv: BC-01: BC-02: BC-03.
dn vd hQ th6ng chira ch6y, trang biphuong tiQn chfla ch6y
-03; CC-04; CC-05/1 : CC-0512.
g chdng sdt d6nh thdng: CS-O1; CS-02
c6 vir ddn chi ddn tho6t
Lu'u !,: Th6ng tin tai Gi6y.chring nhfln nAy chi x6c nhfn b6o ddm c6c y€u cAu vd phong chdy vd
c6 giittri vA quy6n su dpng d6t vd c6c chi tiOu vA quy hoach, xay dr.rng.l.

chfi'a chiiy, khdng
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1. G6i thiu xiy lip s6 02: H6 nufc HDPE
2. Dg 5n: EAu tu nhir miy ch6 ni6n mfr cao su Chu Mom Ray (mri SVR
10,20; c6ng su6t 7.500

t6nlnim)

3. Eia tli6m xAy dqrng: Th6n 7 -Xd Ia Toi - HuyQn Ia H'Drai - Tinh Kon
Tum.

4. O5i tugng nghiQm thu:
-

Hoin thanh thi c6ng xf,y dgng cdng trinh hd nufc HDPE.

5. Thlrnh phAn tham gia nghiQm thu:

- Cht dAu tu: C6ng ty TNHH MTV Cao su ChuMomRay
Ong: TrAn Xu6n Thinh
i

Chirc vp: T6ng giSm d6c

A.
rY
v.^
ung:
Nguyen Llem

Chric vr,r: TP. KHDT.

Ong: Duong Vdn H6i

Chric vp: Kti to6n tru6rng

Ottg: TrAn Dric Tu6n

GiSm s6t chri d6u

tu

- Ecrn v! tu v6n gi5m s6t: C6ng ty TNHH DTXD Ki6n Trirc Gia LQc Phri.

Bi: Phsm Thi Ti6n

Chitc vg: Gi6m cl6c

Ong: TrAn Vdn Long

Chfc vg: Cdn bQ giSm s6t

ung:

Chitc vu: ..

- Don vi thi c6ng: C6ng ty TNHH DTPT P&T Chdu Phucrng
Ong: Chdu Thanh Phucrrg

Chfc vp: Gi6m ddc

ung:

Chitc vrr: ..

6. Thdi gian nghiQm thu:
get eAu : th.h ngdy. . .2A.. th6ng . . t 2.. ndm 2021
,
t<6t thirc , aP&,.*t ngey. ...Zathilng .1.?..ndm2021
Tpi : C6ng trinh h6 nu6c HDPE.

6.Tli

liQu

lim

ctrn cir nghiQm thu:

- Nghi dinh 0612021*NE-CP ngdy 2610112021 cira Chfnh
lugrng vd b6o tri cdng trinh xdy dpg.

pht vd quin ly

ch6n

- Quy trinh kiiim tra gi6ms6t, nghiOm thu da th6ng
nh6t.
- Quy chuAn, ti6u chu6n dugc 6p dpng:
TC\rN

eCVN;
Hep d6ng kinh tti so zgotzo2lll{ExD ngey 02/tt/2021 gifia
c6ng ty TNFIH
- ---- cao
MTV
su chuMomRay vd c6ng ty TNHH bipr p&T
cha; phucrng
- Hd so thitit t6 uan vc thi cOng cld dugc
chri dau tu ph6 duyQt.
- B6n vE hoin c6ng, vit c6c bi6n b6n nghiQm
thu c6ng viQc.

- cdckdj

qua ki6m tra, thinghiQm ch6t

lu*,g v0t liQu.

- Gi6y chimg nhan xu6t x,i, gi6y chung'rr0n ch6t
ruqn g cdclopi vft tu.
8. Vd trtr5i lugng, chdt lugng vgt tu:

8.1: Vd t<tr5i luqng:
- Hodn thanh c6ng viQc thi c6ng tro
8.2.

topB

vd

6p d{t ckcphg

kiQn.

vd ch6t luqng thi c6ng: Thi c6ng Dring thi6t k6 vd kh6i luqmg
hqp d6ng.
y
a' nicn kh6c: Don vi thi c6ng titin hdnh thu dgn c6ng trudrng thi
c6ng,
giao trh mflt bdng thi cong e5;t;6;li o* giao
c6ng trinh dua vio str
dung.

l'

lu$n: Th6ng nh6t nghiQm thu thi c6ng hodn thdnh hang
muc hit nu6c

-5iit
HDPE.

Bi6n ban ktit thfic vdo hic g1d
th6ng ndm 202t, dugc lpp thanh 05
r $ay
ban, b6n A gifi 04 bhn,b6n B
Jt oi f,a" .o giai.i nrru nhau.
C6c b6n tham gia nglriQm thu:
Au

tw
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%ti.f,fr*lrgf'n^f

tff;;x
'f'/rnloi

s

urrrtu rllu tt4t

i{
,p\ :PIWA
oAu tt.l-xAv.ogHo

Ph4m Thi Tidn

r**3c

G

CQNG HOA XA rrgr Crr0 NGHIA YrEr NAM
EQc t$p - Tg do - H4nh phric

BIf,N NAN SO ,fr4/,0,!-,
lxcrrymrHUBAN GIAo c0NG TRINHEu'AvAo srlotlNc
6n: Dflu tuNhi mfy ch6 bi6n mfr cao su ChuMom Ray (mri SVR 10,20; c6ng
su6t 2.s00 t6nlnim).
G6i thflu xfly

1.

lip

sd 4:

Cic h?ng mgc

E6i tugng nghiQm thu: Hodn thinh c6ng trinh

cdng

bdn giao

trinh nhir xu&ng

duavdo sth dqmg

Thinh phin trgc ti6p nghiQm thu:
a. D?i diQn chfr tl6u tu: Cdng ty TNHH MTV Cao su ChuMomRay
- 6ng: Trdn XuAn Tliinh
Chr?c vu: T6ng Gi6m ddc.

2.

' ,i

- 6ng: Nguy6n Li6m

Chr?c vr,r: Trucmg phdng kt5 ho4ch

- Ong: Duong Van Hdi

Chrlc vu: Ki5 todn tru0ng

- Ong: Trdn Dric Tu6n

Cht?c vr,r: Trg l)i TGD-XDCB

b. Epi di$n tlon vi Tu vdn thi6t k6:C6ng ty CO phin XAy dgng vir Tu vdn EAu

c.

- 6ng: Phan Tfn Lgi

Chrlc vU: Ph6 TOng girim ddc

- Ong: Nguy6n HiQp Dinh

Chric vu: Chri tri thi6t ki5

Esn vi Tu v6n gi6m sit: : C6ng ty TiYHH DAu tu Xffy dgng Ki6n Trrfic Gia LQc Phri.
-

Bi:

Pham Thi Tii5n

- Ong: Truong V6n
d. D4i diQn tlcrn v!

3.

tu

Chrlc vu: Gi6rn ddc

Thuong

Chfc vg: Giiim s6t truOng

thi cdng: Cdng ty CP Xiy dgng Lgc Pht[ Gia.
vp: Gi6m dOc

- Ong' Nguy6n VAn ThAng

Chr?c

- Ong: Nguy6n Quang Sinh

Chritc vp: Chi huy trudng

Thli

gran vir tlla tli6m :

,.

gdt eeu : .. J{. e,l ngiLy ...'1.T. tJterrrg- 1.L.. ndm 2021
r6t ttnic :,t lhsd.. ngdy.. /*-. . thangJ.L. ndm 2021
Dia tfi6m Ai: th6n 7 , xdla Toi, huyQn Ia H'Drai , tinh Kon Tum.
4. Ciccin crfrtl6 nghiQm thu:
- Quy trinh ki€m t:a, giimtsrlt, nghi-€m thu dd duo. c thiSng nh6t gifra Cht dau tu vd cdc nhd
thAu c6 li€n quan; Phi6u y6u cAu nghiQm thu cria nhd thAu; H6 so ttriiSt ti5 ban vE thi c6ng vd
tfri*g thay tt6i ttriEt t<6 dtfl dfugc Chrfi tt&u tu ch6p thu$n li6n quan d6n dSi tuqnlg nghiQm thu;
- Bi6n b6n nghiQm thu cr{c c6ng viQc xdy dgng, giai do4n thi c6ng xdy dpg hoflc b0

dpg ild thgc hien;
- fi5t qui quan tric, do d4c, thf nghiQm, do ludrng,

phan c6ng trinh xdy

hiQu chinh, vfln hdnh

thri

he thdng

thi€t bi;

. Bf,n ve hodn c0ng c0ng tinh x6y dgng;
- Vdn ban ch6p thu$n cta co quan quan ly nhd nudc c6 thAm quyen v€ phdng chting
4,,

r.

nd theo quy tllnh;

- Vi c6c vdn ban c6 li6n quan

k,6c

.

i ,,

,

ch6ry,

Ednh gi{ hang mgc c6ng trinh xf,y clg'ng, c6ng trinh x6y dy'ng
I(i6ni tra chAt lu'c1rg c6ng trinh, hang muc c6ng trirrJr tai hi6n trucmg dOi ctritiq voi you cAr-r
cira thi6t k6 vd chi dAn k! ttrudt: ...............0"1.....Vfu...c1iu
I(i6m tra bdn v€ tiodn c6ng: .....,.......,S1 i.4....dL......................
I(i€m tra cdc s6 li6Lr thi nghiQm, do da6. quln tric, cac k6t qud thu nghieni, do h-rcrng, v6n
5.

hdnh thir he thong thi€t

bi $"1

Ki6m tra cdc vdn bAn thoa thuQn, x6c nhdn ho4c chAp thr-rdn ctra co quan nhd nuoc c6
thAm quy€n,vO phorrg ch6ng ch6y, n6. an todn m6i truong. an todn vAn hirnli: ki6m tra c6ng
t6c nghiernthu dua cong trinh vdo su dr-rng vdr c6c vdn ban kh6c co lidn qran ..foi........
Ki€m tra cluy trinh vdn hdnh vd quy trinh bao tri cong trinh xay dung: .4.{...........
6. K6t lu{n :
- Ch6p rrhdn liay khong chdrp nhQn nghidm thu hoan thanh hqng,rmpc cong trinh xdy cltmg,
c6ng trinh xdy dung de dua vdo su

- Y€u

cAur

dt-rng: W.,ilm^ ..r#fr*..ifu

sira chfr'a., hodn thi€n b6 sr-rng vd cd[

j kien tn%c neu co: ...

Trfin Xu
DO'r\

vl crAM sAr

6Ev' Phan Tin Ldi
DoN vl rHr coNg;

@=s
c6ns ry

indcir mrru

UjFTAY

DUNG

.cH rOcpnil

Ph4m Thi Tidn

cilr

r0ro

,t{fufu{nW,fo

ceNG uoa xA Frer cr-ru xcnil vrET NAM
E6c 16n - Tu'do - Hanh phric
Ia H'Drai, ngdy

2
III\ BA]\ NGI{IEM

lt.. thirng.4 L.,nant 2021
TFTU KHOI LdONG HOAN TI_{ANF{

: DAu tu'lhdrr. dy che bien nrit cao sr-r Chu'Morr Ray (mir SVR 10.20; cdng suar 7.500
tdllnam)
TGn g6.i thAu xiy tip sii 4: cdc hang muc co'g trirh
xu,o'g
'hd
Iry,1:"*:6:
1t0!?021/HD-XD ngay 0r th6ng 06 nrnr zozr vJpnu ruc rrop d6'g
Dai diQn cric b6n gdm
l. D?i cli6n cht-r cliu ru': C6ng ry TNHFI MTV cao su Chu,MomRay
Ong: Trdn Xudn
Chri,c vu: T6ng gi6m d6c
Ong: Nguy6n
Chirc vu: Trudng p.l(H_DT
Ong: TrAn Dri'c
Chri,c vu: Nh6n viOn P.KH_DT
2. D4i diQn Tu'vdn girim srit: Cdng ty TNFIFI DAu tu'XAy dg'ng Ki6n Trf c
Gia LQc phfi.
Bd: Pham Thi
Chuc riu: Gi6m d6c
6ng: Truong Vdn
Chu,c vr1: Gi6nr sdt truong
6ng: Trdn Vdn
Cliirc vg: Gidni sdt yi€n
3. Dgi diOn Nhi thAu thi,cdng xf,y ctg'ng: c6ng q,cp X6y du,ng Lgc phri
Gia.
: .,.
,\ Nguy0n
Ung:
Van
Tharrg
.
Chirc vu: Giam d6c
'Qn*, Nguydn Quang Sinh
ch[r'c vu: Chi huy trlrong
Ong: Tl:dn Thanh
chu,c vir: It! thudt thi cOng
Thd'i gian nghiCm thu
Bit OAu: .*..,.gio,...4D... ngdy l(..th6ng lL.ndntZ0Zl
,, t
.t
K€t thirc: .1,{,...gio. . 10... ngdy y'$..th6ng .A.LnFrn 2021
Tqi cOng trinh. Ctic b€n ti€n hdnh:
1. Xem x6t h6 so', tii liQu r,ir cin cri,tt6 nghiQm thu:
FI6 scr thi6t ke b6n v€ thi c6ng drLoc ph€ duyQr;
Hop ddng thi c6ng xAy dyng:
Cac bi€n bdn nghidm thu c6ng vi6c xAy dr,rng;
Cdc bi6n bdn nghiOm thu giai cloan thi cong xdy dr_mg;
NhAt^ky thi c6ng.
2. Ki€m tra hi€n trudng:
Cdc b€n ki€m tra kh6iluqng thi cdng kj, nay dd duoc nghiOm thr-r c6ng vi€c, giai
doan; kh6i luong theo
nII U I(6t qud
hcrp dong.
Lra cu
c th6 nhu
nnlr sau:
sall:

Tliinh
Li€m
Tu6n

Ti6n
Thuo'ng
Long

Kh6i lu'crng
Thu'c hi6n

TT

I

NQi dung cdng viQc

2

Lfry

DVT

Theo hqp
.i
0ong

a

4

A Nhh xu'&ng chO bi€n vir Kho thinh phem
Ddo 'i 6ng c6ng trinh. chi€u r6ng m6ng
I
100m3 ,
(= 6nr, bing mriy cldro 0.8m3. ci6t cdp II
I

3.834

ki5

{,(

oen

Ths'c
hi€n k!

Lfry

l<6

aOn nAt

tr6t l<y
tru'6'c

niy

niy

J

6

7

3.834

ry

Ghi

chf

I
3,834

B€ tdng d6 danr sdrn xirdt bing m6y tr6n.
d6 bing thir c6ng, bd t6ng l6t m6ng r6ng
1250cm d6 4x6, vira b€ t6ng mdc 100
B€ t0ng cla dam san xLr6t bang nrdy tr6n"
.rl , J
clo bang tl'rLt c0ng. b€ t6ng niong rong
<250cnr d61x2. vti'a b€ t6ng mdc 250
V6n lihu6n g5. v6n khu6n nrong cdt.
mong vudng.thfr'nhdt
Cdrrg t6c gidc6ng lip durig c6t thdp, c6t
thdp m6ng. dtrong kf nh c6t tliep <: l0mnr
C0ng tdc gia cong l6p dLmg c6t thdp, c6t
thdp m6ng" duong kfnh c6t thdp <: l8mnr
B€ tdng d6 dam sAn xu6t bing m6y tr6n.
d6 bing thri c6ng. b€ tdng c6t ti€t cli€n
>0.1m2, chi€u cao <6m 'd6 I x2. vira b6

u

10

t6ng mac 250
V6n khu6n 96. vdn khr-r6n cQt. cQt vu6ng.
chir rihAt
Ddo d6rt n'rong bang bing thu c6ng. r6ng
<= int. sdu <= lnr. cidt cdn II
D6p ciat cong rrinir bing ciAnr ciat cAnr tay
70kg. d6 chdt ydu cAu K:0.95

m3

r

9,1 68

I 9,1 6B

l9,l6g

m3

59. I 96

59.196

59.1 96

l00ni2

1.231

I ?i1

1.231

tan

)

50.)

) 5n)

)

tdn

L-LLA

1 11A

1 11A

) 11A

nr3

5.1 20

5lrn

5,1

I00m2

0,604

0.604

0,604

.A

50)

20

96.600

96,6

1.600

1,6

m3

r6.808

16.808

r6,808

rrr3

60.992

60,992

60,992

100m2

4 lq)

4 Iq)

4.192

t6n

1,498

1.498

1,498

.i.
tcll I

5.644

5 644

5,644

tAn

9.803

9.803

9,803

tAn

9.803

9,803

9r903

tAn

25" l 80

25,1 8

25,1 8

tAn

25,1 80

,25118.0

25,180

tAn

2.153

?

ian

,/ t1{

,/ l'\{

tAn

4,425

tan

4 A.)\

q,qzs
4 4)5

nr3
100m3

96.6

bing m6y tr6n.
bing thu c6ng, b€ t6ng lor m6ng r6ng
<25Ocm dA 4x6. vila b€ t6rrg m6c 100
Be t6ng dd dini sdn xu6t bdng rrdy tr6n.
t2 dd bang thtr cdng, b€ tdng xd dAm. giing
nha dd lx2. vira b0 t6ng mdc 250
13 V6n khu6n 96. r,iin khr,r6n xd dAm, giing
ll

1/1
ta

15

16

t/
l8

ie
20
21

22
2_1

24
25

cld

C6ng t6c gia cdng l6p dLmg cOt tnep, cOt
thep xd dAm. giing. dr-rong kinh c6t thdp
<: 10mm. chi€Lr cao <= 6nr
C6ng t6c gia cOng lip dgng c6t thep. c6t
thdp xd dAnr. giing. duong kfnh c6t thdp
<: I8mm, chi6u cao (= 6m
Gia cong cdt bang thep tdrnr
Lip dung cot th€p cdc loai
Gia c6ng vi keo thep hinh khAu dd lon.
khau dd I8-24 m
r!.
Lap dung vi keo thep khdu dQ > I 8 m
Gia c6ng vi kdo thep hinh khAu dd nho.
kh6u d6 (: 9 n.r
Lip dung vi kdo thep khALr dQ <: l8 m
Gia c6ng giing m6i thdp
Lip dr,r1g eling thdp li€n k€t bing bu t6ng
Gia cong xd g0 thep
L[p dung xd 96 thdp

t6n
.t

tan

d

k

BC t6ng dd danr sdn xudr

11

J

4

V-,

1S'r

,/ l\i

') ls?
+,qiis
1

4)\

18.93 l

_ra,o:r

18.931

18,931

18,931

1q?93 I

I

Gia c6rrg cac kdt c6u thdp kh6c. Gia c6ng
vd bao clie
?7 I-ip dg.t l€t cay thep l<hac. Vo bao che
Son sdt thep bdng so'n c6c loai. I nrr6,c lot.
28
2 nrr6'c phir
29 LAp d4t Br"rlon D24 (L:700)
30 L6p dat Bulon D16, M60
31 Lap dit Bulorr D18. M65
)z Ldp clat Br-rlon D12, M30
33 LAp ddt Bu lon D20. M60
34 Lip dat Bu lon Dl6. M25
.:
,
r !
!v.
35 Ldp dat Chp giarrg D l2
36 Lap dqt Oc si6t cdp
r J
a-1
')
)t
Lap_ dat I y grdng xa g0 D l2
g- LAp d41T[ng clo'c6p
.:
Lgp nrdi che tuong bing t6rr miri chi€u ddi
39
bAt kj,
40 SXLD mdng x6i
.41 Thep La dO
m6ng xoi
XAy tucmg thring bdng gach rdng o 15
AA
+z
8.5xi3x20. chi€u cidry >i0cnr, ciri0u cao
<:6m. vira XM m6c 75
Trdt tuong ngodi. chi€Lr ddy trdt l.5otr.
43
vii'a XM mac 75
Tr6t tu'ong trong. chidLr ddy triit 1.5cm.
44
vfr'a XM mdc75
AJ
BA bang bQt ba vdo tuong
lt
Son dam. tran, c6t. tuorg trong nhd dA b6
46
bdng so'n c6c loai, I riu'o'c l6t. 2 nr-ro.c nhir
Son dAm. trAn. c6t" ru,orlg ngodi nhd dd bd
47
bang so'n cdc loai. I nu'o'c lot, 2 nu'o'c phir
rJ
:.
3a Lap du'ng cu'a s0 kinh khune sat
49 Ldp dy'ng lam nhdnr bAt khung sit
50 Lap dLmg cua sht d6y
B€ t6ng dii dam sin xudt bang m6y trOn.
Ji , J
51 do bAng tlru cong. bC t6ng I6t m6ng r6ng
>250cm d6 4x6. vila bd tdng mdc 100
B€ tdng d6 ddnr san xr-rdt bing m6y tr6n.
52 dd bang thu cOng. b€ tong n€n dd lx2. vti.a
b€ tdng m6c 250
)i Cat khe co siSn
Cdng tdc gia c6ng l6p du'ng c6t thdp. c6t
<A
JA
thdp ni6ng. dLrong kfnh c6t thep <: 1Omm
55 Ldt rren. sdLn. ti6t di6n gach <:0.16rn2
,3
). ,...
xoa phang n€n bang phu gia sikaflooi
s6
chapdqr 4kglm2
26

tdn

9.332

9.332

tan

9.332

q 11?

q332

tt"r2

4.739,641

7:jA,el;,+,t

4.139,641

cdi
cdi
c6i
cdi
c6i
c6i

176.000

176
1.560,000

1.560,000

kg
B0
PQ_

B0

+,

r.560.000
420,000
1,680,000

1.690,000

420.000
1.680,000

16.000

16,000

16.000

40.000
1.545.830
256.000

40.000
r.54s.83
256,000
eqg.000

40,000

?q_q,0q0
96,0_q0

4)O

1

.545.83

256.000
egg.0q0

96,000

99.00q

60.298

60,299

60.298

l't"t

320,000
320,000

320,000
320,000

320,000

c6i

320,000

mj

60,336

60,336

60,336

I00m2

.t

5{

.l
i

t}1Z

290.280

290"280

290.280

ntZ

290,290

290"280

290"280

m2

590,560

580,560

580,s60

nt2

290"280

290"280

290.280

rn2

290^280

290.280

290,29

ml

145,600

l4s 60

nZ

i4s,ooo

t45,
22.500

rn2

)) 5no

m3

340.466

-

:lt

Ht

ul

lr

145
r I Jrvvv6nO

i+i,ooo

))

500
Cidnr

336,716

336.716

han h

lrno

!ry.21
Cidnr

m3

257.911

256.036

2s6.036

h

anh

rang

truc 2 I

10m

105.200

105.200

105.200

Ian

0,473

0,473

0,473

m2

2s6"000

iso,ooo

nt2

2.824.585

2.824.s8si 2.824.s8s

57

B€ t6ng dd d6nr sdn xuAt bing mdy tr6n,
Ii I J
do bang tlru cOrrg, b€ t6ng l6t rn6ng r6ng

>250cm dd 4x6. vfr,a b6 t6ng m6c 100
Bd t6ng d6 clanr san xuAt birrg nr6y tr0n.
ri , J
58 do bang thir cong, b€ t6ng n6n dd lx2, vti,a
b6 t6ng mdc 250
Viin khu6n 96. v6rr khu6rr tlro.ng thing.
59
chi6u ddy <= 45cm
C6ng t6c girc6ng l6p dgng c6t thdp, c6t
60 thdp b9 nrdy. dtLcrng l<inh c6t rhdp <:
IOmm
XAy tr.rong thing bing gqch 6ng 6 t6
61

8.5x I 3x20. chii:u ddy > I Ocm. chidu cao
vfr'a XM rnAc 75

(:6m.
62
63

Atl

65

66

67
68

69

72

73

3

7.53 8

37,539

37

m3

20.020

20,020

20,020

I00m2

0.072

0,072

0,072

tan

1"322

13?2

(:

5?R

i

I

I

1.3?2
I

m3

Trdt tr-rong trong, chi€u ddy tr6t 2cni, vfr.a
m2
XM mdc 75
Ldng ndn shn kli6ng d6nh nriru. chi€u ddy
t'r't2
2cm. vira XM mdc 100
C6ng t6c gia c6ng. l6p dAt c6t thep b€ t6ng
dtic s5n, c6t thep t6l-n dan. hdng rdo, cu,a
tdn
sd. i6 cir6p" nan iroa. colt soll
Edo nrong cot, tru. hO kienr tra bins thLr
nr3
cOng. r6ng > I nr. sAu
l m. ddrt c6o II
B€ t6ng d6 danr sdn xuAt bing nrdy ir6n. .
do bang fhr_r cdng. b€ t0ng l6t m6ng r6ng
nr3
<250cn-r dA 4x6. vfr'a b€ t6ng m6c
i00
86 t6ng dri dirl sdrr xu6t bing mdy tr6rr.
.:
oo oang rhLl cong. be tong xd. ddnr.
giang
nr3
nlrd d6 Ix2. vfr'a bC t6ng mac 250
V6n khudn 96. val khudn xd dAm, giing
I00m2
C6ng t6c gia cdng lap dyrrg c6t thdp, c6t
. ,l
..
.i
thep xii d6rrr. gidng. duong kfnh c6t thdp
tan
(: 10mm, chidu cao <: 6nr
Cdng tdc gia c6ng l6p dung c6t thdp, c6t
thep xd dAni. giirrg. dtrdirg kfnh c6t thdp
tdn
<= l 8nln1, chi€u cao
6nr
B€ t6ng d6 dam sdn xuAt bing mdy tr6n.
dO bing thu cdng, b€ t6ng cQitietiig,.r
m3
<0.1m2, chidu cao <6rrr dd lx2. vira b€
t6ne m6c 250
V6n khu6n g5. van l<hu6n cQt. cQt vu6ng.
100m2
chir nh6t
C6ng tdc gia cdng l6p dung c6t thdp, c6t
tliep c6t, tru, duong kinh c6t thdp <:
tan
IOmm. chi6u cao <: 6nr

(:

11
tl

m3

8,855

8.855

8,8s5
I

90,216

90.216

90,216

)4i )) \

)41 ))<

243,225

I

I
I

0,324

0.324

r.890

o 7)4

t

I
t:

l,gg0

139

$rvc

0"378

0,3 78

ft.t

0,3 78

HAt\

So,
0.264

0.264

0.264

0,026

o.,oza

0,026

0,006

0,006

0,006

To,'

t*.-

.'-

ll,-T

tI

0.026

0.02

I

0.026

I

0.224

0.224

0,224
I

0.045

0.045

o 04s
I

0,007

0,007

I

0,007
I

C6ng titc giacdng I6p drmg c6t thdp. c6t
thep cot, tnr. du'ong l<irrh cot thd11 <:
I8mm, chidu cao (: 6nl
B€ t6ng cla slanr sAn xunt bang m6y trqn.
75 d6 bing thir c6ng. bd tdng b€ m6y ci6 lx2.
vila b€ tOng mdc 250
Xdy tuo'ng thing bing gach rdng 6 16
76 8.5x 13x20, chi€u ddy > l0cnr, chidLr cao
(=6m. vira XM nilc 75
D6p ddt c6ng trirrh binq dAnr ddt cAni tay
71
70kg, d0 chat y€u cAu I(:0,95
Cong t6c 6p gach vdo tLrdrrg" tru. c6t. ti€t
78
di6n gach <= 0.16m2
-1

A

79

80

8l
82

83

84

85

86

87

88

89

?0
91

92
93

L6t

ti6t di€n gach <:0" l61112
B€ t6ng dd dam sdn xuAi bing mdy tron.
do bang thlr c6ng. b€ t6ng n€n dd lx2. r,ila
bO t6ng mdc 250
Cung ciip. ldp dat I b€ inox 2.3x4.lx1nr
ddy 2ly va duorrg ray. thanh ch6ng
Dao rlong c6t, tru. h6 kienr tra bang thu
c6ng, r6ng > im. s6u > i m. o-6t cdp ii
Bd t6ng dd dam sdn xr-rAt bing m6y tr6ri.
+l , J
do bang thu cong. b6 t6ng l6t rrrong r6ng
>250cm d6 4x6, vfr'a b€ t6ng rn6c 100
B€ tdng dd dam sdn xr-rdt bing m6y tr6n.
r: , J
do bang thr"r cong. b€ tdng l6t mcirrg r6ng
<25Ocm d6 4x6. vira b€ tdrrg mac 100
B€ tdng dd ddm sdrr xudt bang may tr6n"
r; r J
do bang tlru cong. b€ tong nrorrg rong
<25Ocm dd 1x2. vila b€ t6rrg m6c 250
B€ t6ng d6 ddm s6rr xudt bing may tr6n,
dd bang thir c6ng, b0 tdng c6t ti€t di€n
<0.1ni2, chi€u cao <6m d6 lx2. vira b€
tong nrac 250
Dap ddt cdng trinh bing dAm d6t cdnr ray
70kg. d0 chat y€u cAu K=0,90
B€ tdng d6 dam sdn xuAt bins rndy tr6n.
dO tring thir cdng. b€ t6ng nen aa ixZ. uua
bd tdng mdc 250
Vdn khu6n 96. vrin khu6n ntong c6t.
nidrrg vu6ng. chir rrhdt
Vdn khudn 96, v6n khr.rdrr xd dAm. giirrg
C6ng tdc gia c6ng lip clung c6t thdp. c6t
thdp m6ng" duong kinli c6t thdp <: l0rnm
C6ng tdc gia cdng lip Cung c6t thdp, c6t
thep mong, du'ong kinh c6t thdp <: l8mm
Lap dqt Btrlong M22. L400
rr€r-r. sirn.

tAn

0.023

0,023

|

0,023

I

ni3

0.300

I

0,3001

0.300
l

rn3

1,624

I

,,urol

1,624
I

I00m3

2.016

2.0161

2^016

rnZ

I 1.100

I. r 00l

I r.100

n"tZ

3,000

3,0001

3,000

I

I

m3

2"350

?

1501
-""1

2,350

todn bd

1.000

1,0001

1,000

m3

t2.544

m3

0,784

a

,nnl

0.784

l)

544

I

0.784
I

m3

0.666

0.666

0.666

R
ft

't
;q

rl3

2.704

)

704

2.704

u,

iifer

M
m3

0.735

0,735

0.73s

100rn3

0,083

0,083

0,0:3

m3

0.372

0,372

0.372

100m2

0.1r8

0,118

0.1 18

100m2

0,021

0,_0?l

- oro?1

tAn

0.1 54

0.1 54

0,154

tdn

0,1 04

0,1 04

0.104

c6i

16.000

16

I

I

I

94

v)
?6
97
98

99

100

101

102

!

IUJ

104

105

Lap dat ong nhLra rrri€ng bat n6i L",ing
pliuong phdp dan keo" doarr ong ddi 6m.
: ..
ouollg Klnlt ong I l4lrul
L.ap dat eo leii PVC DI l4rlnr
.\
t l.
:
lvloc cl-ll'lt glLr ong
Cdu chdn riic D 1 l4mrn
Ddo kdnh ntuo-Ilg. rdrrh tho.{t nuoc. drrong
6ng. du'dng 6dp b[ng thur c6ng. r6ng <=
3m" s6u {=1m. d6t cAn II
Ddo m6ng c6t. trp. nO tienr tra bing thir
c6ng. r6ng (: lnl. sALt (= Im. ddt c6p II
B€ t6ng d6 ddrrr sdn xuAt bang mdy tr6n.
d6 bing thir c6ng. b€ t6ng lot nr6ng rong
<250cm d64x6. vira b€ t6ng nrdc 100
XAy tuong thing bing lach r6ng 6 16
8"5x 13x20, chidu ddy > lOcm. chidu cao
(:6n1. rrii'a XM ntdc 7 5
Tr6t tuong ngodi" chidu ddy tr6t l.Scr.n.
vira XM ntdc 75
Ldng ndn sdn kh6ng ddnh mdu. chi€u clay
2cnt, vila XM m6c 75
Sdn xu6t cdu ki6n b€ t6ng dfic sin. b€ t6ng
tAm dan, rl6i hit, lanh t6... d6 lx2. vira b€
t6ng m6c 250
C6ng tdc gia cdng. l6p du'ng. thdo d0 viin
khu6n. V6n khu6n g5. vdn khu6n nap dan.
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2.760

1
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r26,000
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126,000
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168,000
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168?000
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Ldl

44.000
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158.880
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m3

8.192

8Ir I
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m3

)6 qq)

2 6.;q

)6 99)

m3

36"450

6,
36

15 45

nt2

412,600

1')

41)

n2

114 AnO

1A

114 4

rn3

r3,890

i,

l00rn2

1.067

,0(

44

,l

tdm cho'n
COng tdc gia c6ng. lap dAt c6t thep b€ t6ng
r06 dric sin. c6t thep panen. dr-rong kirrh <:

107

108

109

110

lOmm
Lip dyng cAu ki€n b€ t6ng dirc sEn. L6p
cac loai cdru ki€n b€ tdrrg dirc sEn bang thu
c6ng" trong lu'crng <: 25kg
Ddo kdnh ntu'ollg. rdnh tlrodt nlroc, duons
6ng. cluong c6p bing thu c6ng. rdrrg <:
3m, sdu (:lm. ddt c6p II
Ddo mong cQt. tru, hd kiem tra bing thfi
cdng, r6ng <- 1m, sALr (= l m. d6t cAp II
B€ tong c16 dam sAn xu6t bing mdy tr6n.
d6 bing thir cdng, b€ tdng lot nr6ng r6ng

112

44,000
1s8.880

6

l
il

1.436

tArr

uol

643,000

m3

)4 \1i

2

,4:

1.436

o4

643

JI

)4 \11

:

m3

4po

m3

6.17 5

t1
lt

6.17 5

8.5x1ix20. chi6u ddy >l0crl. chi€u cao
<:6m. vira XM mdc 75

m3

6,548

JA

6.548

Tr6t tr.rong trong. chi€r_r cldy tr6t l.5cnr.
vila XM mdc 75

m2

S250cqr dd 4x6, vira b0 tdng m6c 100
Xdy trrcrng thing bing gach r6ng 6 16
111

2.76

67

"400

4a

/l
T

41)

67.40

{
,

r13

Ldrrg ndn sdn l<h6ng d6nh mdu. chi€u ddy
2cnr. vila XM nrdc 75
Cong tdrc 0p gach rrao ttro'ng. tru. c6t. ti6t
di€n gach <:0,1 6ni2

m2

2t "755

)1

755

21.7 55

rn2

83.50s

83.505

83,s0s

m3

0.1 63

0.1 63

0.1 63

I00m2

0.007

0.007

0.007

tdn

0.0rI

0.01I

0,01 I

cal

5,000

5

5

l1'l

7,000

7

7

n2

81,405

81,405

Rr 40s

tdn

0.024

0.024

0_024

nr3

20.61 0

20,61 0

20,610

l 00ni3

0,144

0,144

0,144

i 00m

0.510

0,510

:,

1t4

ki€n b0 tong dirc sin" b€ t6ng
115 tAm dan; mdi hit. lanh t6... d6 1x2. vila b€
tdng m6c 250
C6ng tdc gia'c6ng, l6p dung. thdo dO vdn
4r
116 lcliuorr. Vdn-khuOn 96" rr6rr khudn ndp dan.
tAnr ch6p
Cdrrg tdc gia c6ng. lAp dat c6t thep b€ rong
?
.
111
tLl
dfc sdn- cOt
^..,thep panen. du'dng kfnh >
Sdn xudt

cdLLr

i 0nrm

L6p dLrng cdu ki€rr bC t6rrg duc sin. Lap
118 cdc loai cAu ki0n bC t6ng dfc sin bing thir
cdng. trong luong

<:

5Okg
;
, a r,. ,(
^,
119 LAp d4t 0rrg cong D500

C6ng tdc 6p gach vdo trrorrg. tru. cdt. ti€t
.1?0
di6n gach <: 0.16m2
:
Liia cong cdc l<€t cALr thep khac. Gia cOng

,;.

121

122
r aa

I z-)

114
lLa

125

126
127
128
129
130
141

IJI

tti

133

134
135

136

J37
138

vd bao che
Ddo k€nh mucrng. rdnh tho6t nuoc, dtrcmg
t
t
Ong" du'ong cdp ':bang tht c6ng" rong <:
im. sdu <:lrr. d6t cdLp II
ni
ti.
Dap dat cong tlinh bdng dAm ddt cAni tay
70kg. dQ chbt y€u cAu I(:0.90
, ! ,-. t,
Lap dqt ong nhua mi6ng bdt n6i bang
phLrorrg phap dan keo. doan ong cldi 6m.
: ^^
du0ng Rinlr ong 90mm
Lip c14t 6ng nhu'a mi€rrg bat nOi Uing
phLrong phap ddn keo. doan 6ng dai 6nr.
t
,^
orrorg lillll'r oltg 4luln'r
Lap d4t 6ng nhLla nri6rrg bar noi bing
phLrong phap dan keo. doan 6ng dai 6m.
:, ^-/n]nl
oLrong Klnn oug l,
Lap c14t co giAm PVC D1l4-90mrn
LAp dqt co gi6m PVC D90-42mm
,!
Lap d4t t€ gidnr PVC D90-42mnr
LAp dqt co gidrn PVC 90-27mm
LAp dqt t€ giam PVC 90-27mm
Lap dAt co gidm PVC 42-27rnm
LAp dqt t€ gidm PVC 42-27mm
LAp dAt co PVC 27mm
Lap dat te PVC 27nrm
Lip d6t van PVC I i4mnr
Lap dqt van PVC 24nrm
Lip dat van PVC 27mnt
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0.640

0.640

0.640

l 00m
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1,000

cal
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LclI
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tat
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3r000
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1.000
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- - -3:oqo
i,000
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I.000
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1.000
1.000

1,000

1,000
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13.000

3.000

13,000

I

r

1,000

2,000

I
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Lap dq1 ddn cao 6p Led l20W
,?
140 Lap dat day drin 3x2"5mnr2
Lip dat 6ng nhua cldt chirrr bao hQ ctAy
141
': dtrorrg l<inlr <:27nrrl
dAn.
142 LAp dqrt tu di€n l2 line
t43 Lap dqt MCB 3P 30A
144 Lap dat MCB I P 25A
1,15 Phu kiQn
B NHA cAN vAr, O n,rO
Ddro nlong cOng trinlr. chi€r_r 16ng nr6nq
(= 6nr. bing nr6y ddo 0.8nr3. d6t cAp Ii
BC tong dd ddm sdn xudt bing rrr6y tron.
2
dO Uing th[r c6ng, b€ t6ng l6im6rig rQng
<250cm d6 4x6. vfr,a b€ tdng mdc 100
B€ t6ng dii ddm sdn xr-rbt bang mdy trorr.
da bing thu c6ng. b€ tdng nr6ng r6ng
<250cnr da lx2. vii'a b€ tdng nr6c 250
Viin khuon g5. r,iin khr-ron nrong c6t.
mong vudrrg. chir nhAt
Cong t6c gia cong lap durrg c6t thep. cdt
:
+l-:----^!"-r. r
, ,
-+-.!
urslr lnunB, uLtullg
Klnl-l cot Iltep <: lUnrnt
Cdng t6c gia c6ng lnp durrg c6t thep. cot
thdp m6ng. dr-rcrng kfnh c6t thdp <: l Smnr
B0 t6ng dd danr sin xr-rdt bine m6y tr6ri"
d6 bing thLr c6ng. b€ t6ng cQitiet dien
>0,1m2, chi6u cao <6m d6 l x2. vfr'a b€
tong m6c 250
V6n khudn 96. vdn l<hr-r6n c6t. cot vu6ng.
r J

1

chil nhAt
Edo dAt mong bang bang thfr c6ng^ rorrg
(= 3nr. sAu (: lm. dAt cdp II
Eap dAt corrg trinh bing dAm dAt cdm tay
l0
70kg. dQ chat y€u cAr-r K:0.95
tl

t2

B€ t6ng d6 dam sdn xudt b6ng rrrdy tr6rr.
*: J
do 'bang thu cong. b€ t6ng lot mong r6ng
<250cm d5,4x6. vira b€ t6rrg mric 100
B€ t6ng d6 dam sdn xuAt bing nr6y tr6n.
d6 bang th[r c6ng, b€ tdng xdr dAm. giing
nhd dd
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t6n

4"843
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lx2. vira b0 tdng nrdc 250

V6n khu6n 96. v6n khudrr xd dAm, giing
C6ng t6c gia c6ng l6p dLrng cot thep" cot
14 thdp xd dAm" giing. dr-rong kfnh c6t thdp
<= l0mrrr. chi€u cao (= 6nr
Cdng t6c gia c6ng lap dung c6t thdp. c6t
15 tirdp xd dAm. giing. duong l<fnh c6t thdp
<: 18m4r. chi€u cao (: 6n-r
l6 Gia c6ng cQt bing thep tdnr
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421000
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490,000
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Lap

dplg cQt th6p c6c loai

Gia c6ng vi l<eo thdp hirrh khAu dd lon.
khArr d0 18-24 t'n
,!
18 nr
1e Lap dutrg vi lieo thdp khfru d0
Gia cong vi lteo thep hinh khAu do nho.
20
9m
khdu d0
.J
^
giang
2l Gia cdng
,.mdi thdp
22 Lap durg giqr.g thep li€n k€t bing bu ldng
23 Gia c6ng xd gO thep
I ., .
, !
24 Lap ou'ng xa qo illeP
Gia cong cdc k6t cAu thip kh6c. Gia cdng
25
v6 bao che
, ! ,-., I. i ., ,
LO LAp dflt k6t cAu thep kh6c. Vo bao che
Son sdt thep bang son c6c loai, I nu'oc l6t.
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2 nuoc phir
28 Lap d4t Br-rlon D24 (L:700)
29 Lip dat Bulon D16. M60
30 Lip dqt Bulon D18. M65
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Oc si€t c6p
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Lap oal r ang oo cap
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SXLD nr6ng xOi
Thep La dd nr6ng x6i
Xay tuong tharrg bhng gach r6ng 6 16
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mirc 75

Tr6t tuong tror')g. chidu ddy trdt 1.5cnr.
vfr'a XM m(tc 7 5
Triit tuong ngoiri. chi€u ddry trdt 1.5crn.
vira XM n-r6c 75
Bd t6ng dd dam sdn xr.rAt bing m6y tr6n.
c16 bing thir cdng. b0 t6ng lot mong rdr-rg
>25Ocm cld 4x6. vira b€ t6ng mdc 100
B€ tdng dd <i5m sdn xuAt bing rndy tron,
l.
.:
do 'bang thu c6ng, b€ t6ng n6n dd lx2, vira
b€ tdng mdc 250
Cit khe co sidn nen
C6ng t6c gia cdng ldp dqng cot thep. cOt
thep m6,ng, duong kinh c6t thep <= l0rlm
Xoa phdng n€n bdng php gia sikafloor
chapdur 4kgln2
Edro m6ng cQt. tru. tr6 tieni tra bing thir
cdng. rong > lnr. sdLr (: 1m. d6t cAp II

4,843

4,843

182.012
100.200

0,284
2.166.395

I

1,890

4.

.s
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\

B€ t6ng cld ddm s6n xu6t bing mdy tr6n.
ri , :
oo Dang ilru cOng, b€ t6ng I6t m6ng r6ng
<250cnr da 4x6. vfr'a [-r€ t6ng
m6c 100
86 t6ng c16 ddrl sdn xudt Lrang rldy
tr0n.
48 do bdng thu cong. b€ t6ng xd ddrn. giing
nhd dd lx2. vii,a b€ t6ng nrdc 250
49 Vrin khu6n g5. vdn khu6n xd dAm. giine
Cong tdc gia long l6p deirg c6t trrei" c6?
50 thep xd ddnr. giang. cluong kfnh c6t
thdp
<: lOnrnr. chieu cao (: 6rn
Cong tdc gia c6ng lip dr,mg c6t thdp, c6r
5I thdp xd dAm, giing, duongkintr cOithep
<= l8ntm, chi€u cao (= 6m
Bd tdng d6 danr s6n xudt bing mdy tr6n.
<? d6 bing thi c6ng" b6 r6ng coitiet
<0,I m2, chi€u cao <6m dii
I x2. vira b€
t6ng m6c 250
V6n khr-r6n 96. v6n khu6n c6t. c6t vu6rrg.
i{
chfr'nhdt
long tdc gia cong ldp durrg c6t thep. c6t
lidp ctit. ti-u. diiuiig kfnir c6r thep <:
lOmm. chi€u cao (: 6nr
C6ng tdc gia c6rrg l6p dsng c6t thdp. c6t.
55 thep c6t. tru. cllrong l<inh c6t thdp <:
I8mm. chi€Lr cao (: 6nr
B€ t6ng dd dam s6n xuAt bing nr6y tr6n,
56 dO bing thir cOng, b€ t6ng b€ mdy
c16 ix2,
vira b€ tdng nrdc 250
Xdy tu'crng rhang bang gach rdng 6 16
57 8.5x I3x20, chi€u day > I 0cm, .hie,
.uo
(:6m, vira XM mdc 75
Oap aAt cdng rrinh bing d6m ddt cAm tay
58
70kg. d6 chat y€u cdr,r K=0.95
Cdng tdc op gach vdo tu,ong. trur. c6t. ti6t
59
di€n gach <: 0.1 6nr2
60 Ldt n€ry, sdn. ti6t di€n gach <:0.16rn2
B€ tdng dd danr sdn xLrAt bing m6y tr6n.
61 d0 bang thu c6ng, b6 tOng n€n
cl6 ix2. vfr.a
b€ tdng m6c 250
Lip dqt 6ng nhu,a nriCng bat n6i bine
47
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phr,rong phdp ddn keo" cloan 6ng

ducrng kinh 6ng I l4rnnr
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Lap clqt co Isi PVC Dll4mrl
Iip dat Moc cr:nr giii'6ng
Lap dat CAu chan rdc D I I4mm
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Edo k€nh muong. rdnh thoiit nuo'c. duor.rg
A
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66 Ong. du'ong cap bdng
thr"r c6rig. rQng <=
3m. s6r-r (:lnt. dAt cdp II
Bd t6ng d6 darn sarr xu6t bdng m6y tr6n.
rl
! J
67 cio bdng th[r cOng, b€ t6ng lot mong rOng
<250cni d6,4x6. vira b€ tdng m6c 100
,,LJ
XAy tu'ong thang bdng gach rdng 6 l0
68 8.5x13x20. c'hi€u cldy <:l0cm. chidu cao
(:6m" vtla XH,,t mdc 75
Trdt tu'ong ngoiri. chiAu ddy trdt l"5crrr.
69
vfra XM ntic 75
l.
L6ng nen sdrn khdrrg d6rrh mdu. chi6u ddy
1n
2cm. vira XM m6c 100
Sdn xu6t c6u ki€n b€ t6ng dirc sir-r, b€ t6ng
71
t6m dan. mdi hit. lanli i6... d6 lx2. vila b€
tOng nrdc 250
Cdng t6c gia c6ng, lap dr,r'ng. th6o dd v6n
11 khlrdn. V6ri khudn
96. r,iin kl-ru6rr nip dan.
tAm chcrp
COng t6c gia cOng. l6p d4t c8t thep b6 tong
11 uLr!
x,"^.iJ,.,,:-,^^ l.i,.l-: /
^A+ +1.,5*
Jqrl. rwr
LrlLv p4llltl.
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Lap dung cdu ki€n b€ torrg dirc san. Lap
74 cdc loai cAu ki€n b€ t6ng dirc sin Uing itrtr
c6ng. trong lrrong <: 25kg
Ddio k€nh muong" rdrrh tho6t nucrc. du'crng
A
*J
75 ong. du'o'ng cdp bdng thu c6ng. rong <=
3rn. sdr-r (:l m. dAt cAp II
Eiro mong cdt. tru, n6 kiem tra bing th0
76
c6ng. r6rrg (: 1nt. sdu (: 1m. cl6t c6p II
B€ t6ng dd ddm sdn xuAt bdng nray, 11Sp.
J
.:
77 do 'bang thu cong. b€ t6ng l6t mong r6ng
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3. Cdc lli$n b*n nghi$m thu v$t ligu diu vdo cSng trinh vS kdr clua kierl tr-a, rlij
nghi$m ehdt lugng vgt fi$u, thi{it bi dugc thtrc hiSn rrong qud rrinh xa1, doo*t
4. TAi ligu chi Aan ny thu0u
5. Quy chuAn, ti€u chuAn xdy dr,mg duEc dp dpng;
6. Nh$t ky cdng trinh ciic v&n b&n khdc cd lidn quan rrong qud trirrh riri cdng
cdng trinhi
7. Cdc bi6n b&n nghi$m thu c*r:g vi$c x6y d$ng, giai doqrn thi cting xrly rl1lng
thpc hi$n {rsng quli tr'inh x&y dlmg;
8" Hlin vs hoan r.ong cdng trinh xdy dyng.

V. $rlnh,Xir{ v6 chfft luqrng:
chfil lrrqng cdc hqng rnyc th*gc dp rin thi cdng d4t 1,tu caiu.
h. l'rng t,lrinh phArr, hqrng mpc c6ng Lrinh drrqc lu$n eluryc tu r.$n gilim srit ki0m trr. kisrlr
"soiit d*rrg quy trinh, quy phgr*.
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c. Cfo 1i ki6n kh*c :, k!6ng.
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4. Ednh gid hgng mqtc rtodn thdnh thi\t b! c6ng rrinh
d

dwa vdo sft dyng:
a) Tai liQu ldm cdn cti nghigm thu :
Phi6u y6u cAu nghiQm rhu cta nhd thAu:
Hgp ct6rg cung cdp vd l6p
trinh s6: 20r/2021/FID-ccrB ngdy
_g_,rrrr*^bj,^:Tg
041812021 vd Phs luc hqp d6ng
so zotzozilprHo-cgrB
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ngdy I g/10/202r gira
cdng tv TNHH MTV cao su ch*momr ay vitc;;;;
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Bin v€ hodn c6ng;

Nhat ki thi c6ng;
Bi6n bdn nghiQm rhu v4r liQu, thi6t
b.i s6n phdrn v6 nhd miiy tru6c
khi gia cdng;
Bi6n b6n nghiQm thu thiist bi trudc
IEp d4t';
Bi€n b6n nghiQrn thu thitft bi I6p dgri"h;
Bi€n ban nghiQm thu thi6t bi ch4y
thri don dQng kh6ng t6i;
Bi€n krin nghiQm thu thi6t bi chay thri
ri6n d0ng kh6ng t6i;
Bi6n,bin nehiQm- thu thi6t bi chay rhri
li6n AQng co t6i;
b) v€ ch6t tuqntnghiQm thu hodn thd;h
c6ng triJ-Eaorru vdo sti dqng: D4t
c) Cdc y kitin kh6c:

Kt
5. K,t IuQn:

ry-

chap nh4n nghigm thu hodn thdnh thi6t
bi c6ng trinh dii dua vdo sri dpng.
trsc ti6p nghiQm thu chiu tr6ch nhi€m trudc
ph6p luflt ve bicn b6n nghiQm
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CONG AN TiNH KON TUM
PHoNG cANH sAr pnoNc csAy
cnrtA cHAy vn cu'u NAN, crJu He
Sti: 1"9 A-IT-PCCC&CNCH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg'do - H4nh phirc

I(on Tum, ngdy \lthdng t

nan1 2022

V/v ngtripp thu vA PCCC dg 6n: Nhd m6y
ch6 bi6n mfi,cao su Chu Mom Ray

Kinh gfti: C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Morn Ray
Cdn cfr Nehi.dinh sO I3612A20NE-CP, ngity 2411112020 cua Cirinh phir quy
dinh chi ti6t mQt sO AiAu vd bign ph6p thi hdnh Lu4t Phdng ch6y vd chfra ch6y-vd
Lqt sira d6i, UO sung mQt sO AiCu Ci,u LuSt Phong chdy va .frnu chay;

,'

Cdn cri'theo GiAy chirng nh6n thArn cluyQt thi6t k6 vA phdng ch6y vir chua chdy
s6 26/TD-PCCC, ngay 24/6/202i cua Phong Canh srtt phong ch6y, ch['a ch6y vd ciru
nan, criu hQ;

Xdt h6 so vi v6n bdn d€ nghi ki6rn tra k6t quA nghiQrn thu vA phong ch6y vd
chira ch6y sO tZ\ICV-CMRC, ngdy 17/6/2022 cua bOngly TNHFI MTV Cao su Chu'
Morn Ray.

Ngudi dai dien ph6p lu{t: 6ng TrAn XuAn Thinh; Chu'c vu: Tong Gi6m d6c.
Cen crl bi€n bAn ki6m tra k€t qu6 nghi6m.thr-r vd PCCC ngey 2816/2022 cta
Phdng Cenh s6t phong chiry, chfr'a ch6y vd ciru nan, cri'u hQ, Cdng an tinh Kon Turn;
Phong Cinh sdt phong chiry, chfra ch6y vi cri'u nan, ciru hQ chap thudn ket qua
nghiQrn thu vA phong ch6y vd chfr'a ch6y cria dg 6rr: Nhd m6y ch6^bi6n mir cao su
Chu Mom Ray v6'i crlc nQi dung sau:
Dia diOm xAy dqng: ICroAnh T, ti€u l<hu7l2, xd Ia Toi, huy6n la H'Drai,
Ktlr-. Tirrri.

Chu diu tu: Cong

tilh

ty |NHH MTV Cao su ChuMom Ray.

Eon vi thi c6ng: C6ng.ty TNI-{H Xdy clung sO OO; CQng ty TNHH MTV phirs
Hung; COlg ty c6 phAn X6y dgng Lgc Phir Gia; C6ng ry c6 phan Vdn HOng Than6;
Cdng ty c6 phAn C6ng nghe Phong ch6y Thdnh Narn.
Quy m0 du dn: Dtr dn gom cdc h31g rnqc: Xuo'ng ch6 bi6n vd kho thanh phdrn
(3.520 m2;, Nhd u mu (2.640 m21, Nhd ki0rn phArn (168 m2;, Xu'o'n-e chfla pallette(120
m2), Nhd vdn phong (108 m2), Nhd an vd c6n tin (r 20 mz)i,Nha o c6n bQ
044,ri; ue
c6c h?ng mug phu trg kh6c (Nhd bAo v6, b6 chira nu6'c met, nhe bAo vQ, tram cAn xe
chim, nhd ki6rn tra, nhd xe 2 brlnh, nhd vQ sinh, nhd tir cliQn + rn6y phrit diQn, bdi ru'a
xe, kho chrla r6c thAi nguy hqi, nhdL c16t b6n ddu, nhA kho ho6 ch6t, tqrn bcrm nud'c).
NOi dung dugc nghiQm thu: Dudng giag th6ng cho xe chfr'a ch6y; b6c chiu lua:
!
b6 u'i cdng ning cua

.

cong trinh li€n quan cl€n phong ch6y va chfa ch6y; giai ph6p
ngdn chily, ch6ng ch6y lan; l6i, dtrdng thodt nan; giai phap c6p cli6n rfr" i-re tn6ni

\

phdng ch6y vi chta chilyrcdc h9 thi5ng k! thuft kh6c c6 li6n quan vA phong chdy vi
chta ch6y; phucmg 6n ch6ng sdt; h9 th6ng b6o ch6y ts dQng; hQ thting -6p nudc chfra
ch6y ngoii nhi; hQ th6ng hqng nu6c chfra cfuiy trong nhd; hQ th6ng chiia chdy tg
ct0ng sprinkler; trang bi tldn chii5u s6ng sg c6, chi clSn tho6t nan;, phucrng tign chta
ch6y ban ddu vi dUng cp CNCH.
C6c yOu c6u kdm theo:

- Thpc hign ctfng quy trinh, quy dlnh vA vdn henh sri,dgng, b6o tri, bao duong,
srla chta, thay thti c6c h9 thdng, ttrict ui PCCC vd h€ th6ng kg thu|t c6 li6n quan.
Dyy tri li6n tpc ch6 d0 hoat dOng binh thucvng cria h9 thiSng, thi6t bi PCCC vd
- ,hQ th6ng kf thuft c6 li6n quan dE dugc lep dat theo dfing chric ndng trong.su6t qu6
trinh sri dpng./.
Noi nhSn:

G PHONG

- Nhu tr€n;

-

Cuc C07 (di6 b6o c6o);
C6ng an huyQn Ia

H'f)rai |

(tl6' theo d6i);
so fay dpngtinh non'iur
Luu: Phdng Cinh s6t PCCC vi CNCH.

|

Thu;pri-f tri Egng Vi$t Dfing

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy chế biến mủ cao su ChưMomRay
Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay

PHỤ LỤC 2
PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay

PHỤ LỤC 3
CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: 55 Phan kế Bính, p. Ngô Mây, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 0260.3913.969
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