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CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

 
1.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

- Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam; 

- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình; 

- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu 

nhập doanh nghiệp; 

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành 

Luật Thuế giá trị gia tăng; 

- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo 

vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, 

quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển; 

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ 

xây dựng công trình; 

- Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành ngày 23/4/2007 ban hành “Định mức dự toán thu 

gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” do Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng ban hành; 

- Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 26 

tháng 12 năm 2006 v/v ban hành Danh mục chất thải nguy hại; 

- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán, dự toán 

công trình, xử lý rác thải công nghiệp nguy hại; 

- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Phú Bình về việc quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới xã Nhã Lộng; 

- Quyết định 2683/QĐ- UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Bình; 
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 Các tiêu chuẩn Việt Nam 

Dự án "Nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Yên Bình" tại xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đƣợc thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính 

nhƣ sau: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD); 

- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); 

- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo 

TCVN 2737 -1995; 

- TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; 

- TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

- TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử 

dụng; 

- TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; 

- TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; 

- TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; 

- TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa 

cháy; 

- TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); 

- TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; 

- TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; 

- TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; 

- TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc trong nhà; 

- TCVN 4473-1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; 

- TCVN 5673-1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong; 

- TCVN  4513-1998 : Cấp nƣớc trong nhà; 

- TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc và nƣớc thải sinh hoạt; 

- TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; 

- TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; 

- TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 

- 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; 

- 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế; 

- TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; 
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- TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình 

dân dụng;  

- TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình 

công cộng; 

- TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 

cộng; 

- TCVN 46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng; 

- EVN  : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet 

Nam). 

 

 Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng 

- TCVN 5949-1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ (theo 

mức âm tƣơng đƣơng); 

- TCVN 3985-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm 

tƣơng đƣơng); 

- Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

- TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nƣớc cấp và sinh hoạt của Bộ Y tế; 

- QCVN 30:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn 

công nghiệp; 

- QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y 

tế; 

- QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung 

quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh; 

- QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy hại; 

- QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; 

- QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm; 

- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

- QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ; 

- QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; 

- QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp 

chất thải rắn. 

- Tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm soát chất 

thải trong suốt quá trình từ khi chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu 

hủy và lƣu giữ chất thải nguy hại. 
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1.2. Vùng thực hiện dự án 

Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng 

trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lƣu kinh tế xã hội giữa vùng trung du 

miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với 

các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía 

Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km
2
. Tỉnh Thái 

Nguyên có 09 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Thái nguyên, Thị xã Sông Công, và 07 

huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lƣơng. Tổng số gồm 

181 xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du… 

Toàn tỉnh có các khu công nghiệp (KCN) sau: KCN Sông Công I, KCN Sông Công II, 

KCN Điềm Thụy, KCN Quyết Thắng, KCN Yên Bình, KCN Nam Phổ Yên. Từ cuối năm 2013 

đến nay, các khu công nghiệp tập trung của tỉnh đã thu hút đƣợc hàng chục dự án, phần lớn là 

dự án vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI). Nhiều dự án đang đƣợc khẩn trƣơng xây dựng nhà 

xƣởng, trong khi “đầu tàu” là Nhà máy Điện tử Samsung Thái Nguyên đã bắt đầu sản xuất. Và 

sản phẩm các KCN chủ yếu nhƣ: Thiết bị điện, điện tử; Thiết bị thông tin liên lạc; Cơ khí chính 

xác, công nghiệp ô tô, công nghiệp phần mềm v.v... Riêng huyện Phú Bình, có KCN Điềm 

Thụy với 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tƣ, đặc biệt là Tổ hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp 

Yên Bình đang trong quá trình đầu tƣ xây dựng và thu hút đầu tƣ, số doanh nghiệp đầu tƣ này 

dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. 

Nhƣ vậy, tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Phú Bình nói riêng đang ngày càng phát triển, 

vốn đầu tƣ vào các KCN ngày càng tăng và đã góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc hình thành và phát triển các 

KCN còn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do rác thải 

công nghiệp từ các KCN. 

 

1.3. Sự nguy hại của chất thải công nghiệp 

Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi 

trƣờng. Nếu không đƣợc xử lý, chất thải độc hại sẽ ảnh hƣởng vô cùng lớn đến sức khỏe con 

ngƣời. Độ độc hại của các chất thải độc hại rất khác nhau. Có chất gây nguy hiểm cho con 

ngƣời nhƣ các chất cháy có điểm cháy thấp, các chất diệt côn trùng, các vật liệu clo hóa phân 

hủy chậm, có chất gây tác động nhỏ hơn nhƣng khối lƣợng của nó lại là vấn đề lớn nhƣ các 

chất thải hầm mỏ, xỉ, thạch cao phốt phát cũ hoặc các sệt hydroxyt khác. Những chất thải có 

chứa những hóa chất không tƣơng hợp có thể gây nổ, bắt cháy. Tiếp xúc với axít hoặc kiềm 

mạnh gây bỏng da. Da hấp thụ một số thuốc trừ sâu có thể gây ngộ độc cấp tính. Những thùng, 

hòm chứa chất thải hóa chất nếu không đƣợc xử lý, để bừa bãi vào nơi không đƣợc bảo vệ tốt 

có thể gây các tai nạn ngộ độc nghiêm trọng. 

Riêng với các thiết bị điện - điện tử, báo cáo năm 2011 của công ty nghiên cứu thị trƣờng 

DisplaySearch cho thấy, vòng đời trung bình của một chiếc ti vi hiện nay đã rút ngắn đáng kinh 

ngạc, chỉ còn vài năm, so với 10-15 năm trƣớc đây. Điều tƣơng tự xảy ra ở nhiều sản phẩm 

điện-điện tử khác nữa nhƣ: điện thoại di động, màn hình máy tính, lò vi sóng, máy in,… Vòng 

đời càng ngắn, lƣợng sản phẩm bị thải bỏ càng nhiều. Cuối cùng, tất cả tập kết ở bãi rác, trở 

thành “chất thải điện tử” (CTĐT). Với 50 triệu tấn thải ra mỗi năm trên toàn thế giới, CTĐT 

đang là dòng chất thải rắn tăng trƣởng nhanh nhất. Xử lý CTĐT là một vấn đề rất nóng hiện 

nay, bởi loại chất thải này tiềm ẩn cả hiểm họa lẫn cơ may. Xử lý đúng cách sẽ tác động mạnh 



Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại  

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM        Trang 5 

 

mẽ đến giá trị gia tăng của sản phẩm, có lợi cho môi trƣờng bởi hạn chế khai thác một lƣợng 

lớn kim loại quý nhờ tái chế. Trái lại, nếu xử lý không phù hợp, đây sẽ là một trong những yếu 

tố gây ô nhiễm đất, nƣớc ngầm và bầu khí quyển trên quy mô lớn với tác hại khôn lƣờng.  

CTĐT rất độc. Loại chất thải này chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm nghiêm trọng, cực kỳ 

nguy hại cho sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng nhƣ: chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg), 

các hợp chất của brom nhƣ: PBBs, PBDEs, asen (thạch tín), CFC, HCFC (có khả năng phá hủy 

tầng ozone)... Mặt khác, ở khía cạnh tích cực, CTĐT thực sự là một “mỏ vàng” theo cả nghĩa 

đen lẫn nghĩa bóng, bởi chứa nhiều vật liệu quý có thể thu hồi nhƣ: vàng, bạc, đồng, platin, 

niken… Đây là “dòng chất thải có khả năng tiềm tàng” nếu đƣợc xử lý và khai thác đúng cách. 

Ƣớc tính, trong 1 tấn điện thoại di động có đến 150g vàng, gấp 10 lần lƣợng vàng trong 1 tấn 

quặng vàng, chƣa kể đến 100kg đồng, 3kg bạc và nhiều kim loại khác. Bởi thế, không xử lý 

CTĐT đồng nghĩa với việc lãng phí nguồn tài nguyên cực lớn. 

 

1.4. Kết luận sự cần thiết phải đầu tƣ 

Huyện Phú Bình đang trong quá trình đầu tƣ xây dựng và thu hút đầu tƣ, số doanh nghiệp 

đầu tƣ dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

sẽ phát sinh khối lƣợng lớn các loại chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, đặc biệt là chất 

thải điện tử…Tuy nhiên hiện tại huyện Phú Bình chƣa có nhà máy xử lý chất thải nào đang 

hoạt động để xử lý lƣợng chất thải công nghiệp nguy hại ngày càng gia tăng. 

Trƣớc tình hình đó, Công ty TNHH Thái Nguyên đã nghiên cứu đầu tƣ Nhà máy xử lý chất 

thải nguy hại KCN Yên Bình tại xã Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên để đáp ứng nhu cầu xử 

lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện Phú Bình và các vùng 

lân cận của tỉnh Thái Nguyên cũng nhƣ trong một số xung quanh. 

Với năng lực hiện có của Công ty, cộng với niềm tự hào góp phần đem lại một môi trƣờng 

xanh sạch cho đất nƣớc Việt Nam nói chung, Công ty TNHH Thái Nguyên chúng tôi tin rằng 

việc đầu tƣ vào dự án “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại” là một sự đầu tƣ cần thiết và cấp 

bách trong giai đoạn hiện nay. 
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CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 
 

2.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ 

 Tên công ty : Công ty TNHH Thái Nguyên 

 Đại diện pháp luật : Ông .  Chức vụ: Giám đốc 

 Địa chỉ trụ sở :  

 Giấy phép ĐKKD :  

 Ngày đăng ký lần  :  

 Vốn điều lệ :  

 Ngành nghề KD : 

- Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; 

- Buôn bán kim loại và quặng kim loại; 

- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 

- Thu gom rác thải độc hại 

- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại 

- Thu gom rác thải không độc hại 

- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 

- Xƣ̉ lý ô nhiêm̃ và hoaṭ đôṇg quản lý chất thải khác  

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 

- Xây dƣṇg công trình dân duṇg. 

 

2.2. Mô tả sơ bộ dự án 

 Tên dự án   : Nhà máy xử lý chất thải nguy hại  

 Địa điểm xây dựng : Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 Diện tích đất : 12.000 m
2
 

 Mục tiêu đầu tƣ : Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ rác thải công 

nghiệp- nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. 

 Mục đích đầu tƣ :  

- Thúc đẩy phát triển các hoạt động tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy chất thải góp phần giảm 

thiểu lƣợng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe nhân dân vì mục tiêu 

phát triển bền vững. 

- Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nguy hại bằng công nghệ tiên tiến, đồng bộ 

đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng và 

hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. 

-  Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại địa phƣơng đồng thời giúp các cơ quan quản 

lý tại địa phƣơng có những định hƣớng và phát triển trong công tác quản lý chất thải nguy hại, 

nâng cao nhận thức ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng. 

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 

 Hình thức quản lý  : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án 

do chủ đầu tƣ thành lập. 

 Tổng mức đầu tƣ : 27,900,000,000 đồng (Hai mƣơi bảy tỷ chín trăm triệu đồng), 

trong đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 30%, còn lại vốn vay 70%. 

 Tiến độ dự án  : dự án bắt đầu triển khai từ quý III/2014 và đi vào hoạt động từ 

Quý III năm 2016. 
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CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
 

3.1. Vị trí địa lý 

Khu đất có diện tích 12.000m
2
 thuộc …….. (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), đƣợc quy 

hoạch là khu vực đất xử lý, chôn lấp rác thải đã đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện 

Phú Bình phê duyệt. 

 

 
Hình: Vị trí đầu tƣ dự án 

 

Hiện trạng đất là đất soi bãi, bằng phẳng, thuận tiện về giao thông và hiện nay đang do các 

hộ dân quản lý, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. 

 

* Vị trí lựa chọn địa điểm dự án có thuận lợi sau: 

- Đảm bảo cơ sở kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh: Giao thông, điện, nƣớc, bƣu chính viễn 

thông… 

- Không ảnh hƣởng đến cơ sở quốc phòng an ninh, di tích lịch sử, văn hóa và đảm bảo môi 

trƣờng sinh thái. 

- Nằm trong quy hoạch tổng thể phù hợp với mục đích hoạt động của Dự án. 

 

http://lapduan.com.vn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
http://lapduan.com.vn/


Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại  

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM        Trang 8 

 

3.2. Về điều kiện khí hậu 

 Khí hậu của Phú Bình mang đặc tính của khí hậu của miền núi trung du Bắc Bộ. Khí hậu 

của huyện thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, gồm hai mùa rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 

10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng tƣ năm sau. Mùa hè có gió Đông Nam mang về khí hậu 

ẩm ƣớt. Mùa đông có gió mùa Đông Bắc, thời tiết lạnh và khô. Có thể nói điều kiện khí hậu – 

thủy văn của Phú Bình khá thuận lợi cho việc phát triển các ngành nông, lâm nghiệp với các 

cây trồng vật nuôi thích hợp với địa bàn trung du. 

 

3.3. Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án 

3.3.1. Nguồn cấp điện 

Đã có đƣờng điện đi qua bên cạnh khu vực dự án, Công ty ký hợp đồng với Công ty Điện 

lực Thái Nguyên và đơn vị cung cấp điện nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định khi đi vào hoạt 

động sản xuất. 

 

3.3.2. Nguồn cung cấp nƣớc 

Hiện tại đã có nguồn cấp nƣớc sạch tại khu vực đầu tƣ. Nguồn cung cấp nƣớc cho nhà máy 

sẽ đƣợc lấy từ nguồn giếng khoan sau khi qua hệ thống xử lý để phục vụ các mục đích khác 

nhau trong sản xuất và sinh hoạt. 

 

3.3.3. Hệ thống đƣờng bộ 

 Khu vực xây dự án có giao thông thuận lợi: Gần hệ thống đƣờng bộ (Quốc lộ 37), đƣờng 

sông (sông Cầu, sông Công, cảng Đa phúc), đƣờng sắt (Hà Nội-Thái Nguyên) và đƣờng hàng 

không (cách sân bay Nội Bài 40 Km). Điều kiện địa chất chắc chắn, ổn định giúp giảm giá trị 

đầu tƣ móng cho các doanh nghiệp và các ngành cơ khí nặng. Giảm đƣợc giá trị san lấp nhờ sử 

dụng đất san đồi (không phải chở cát để san lấp nhƣ các dự án ở tỉnh khác). Nguồn nhân lực 

dồi dào, kinh nghiệm, tay nghề cao. Gần nguồn nguyên vật liệu và thủ đô Hà Nội (50 Km). 

Cách Khu công nghiệp Điềm Thụy 4 km. Nhà máy SamSung Thái nguyên khoảng 6 km. 

 

3.3.4. Hệ thống thoát nƣớc 

Khu vực dự án chủ yếu có các hệ thống mƣơng máng, ao đầm, sông.. 

- Nƣớc mƣa quanh nhà máy đƣợc thu gom bằng hệ thống cống thoát nƣớc làm bằng bê 

tông cốt thép chịu lực cao. Các hố ga có lắp đặt song chắn rác để tách rác có kích thƣớc lớn.  

- Nƣớc mƣa chảy tràn quanh khu vực lƣu giữ, xử lý chất thải đƣợc thu gom về bể tập trung, 

sau đó thông qua bơm có gắn chế độ tự động để bơm lên hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. 

- Nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom bằng hệ thống ống thu riêng. Va đƣợc 

xử lý bằng Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tƣơng đối nhỏ, đƣợc xử lý bằng bể tự hoại của 

công ty sau đó đƣợc đƣa về Hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty để xử lý trƣớc khi thải ra 

môi trƣờng.  

Nƣớc tuần hoàn làm mát không khí lò đốt tuần hoàn tái sử dụng. 

Nƣớc sữa vôi xử lý khí và bụi lò đốt tuần hoàn và định kỳ xả thải đƣợc đƣa vào xử lý trong 

hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. 
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Nƣớc sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy, đƣợc đƣa ra Hồ ổn định rồi thải ra 

đƣờng thoát nƣớc gần khu vực dự án, nƣớc thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. 

 

3.4. Nhận xét chung  

Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng “Nhà máy xử lý chất 

thải nguy hại” rất thuận lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi 

dào. Đây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của một dự án. 

http://lapduan.com.vn 

http://lapduan.com.vn/
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CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN 
 

4.1. Hạng mục xây dựng 

Dự án “Nhà máy xử lý chất thải nguy hạ” tại Phú Bình, Thái Nguyên dự kiến đƣợc xây 

dựng trên khu đất rộng 12.000 m².  

 

STT HẠNG MỤC ĐVT Khối lƣợng 

I.1 Khu hành chính và dịch vụ công cộng   

1 Phòng bảo vệ m² 25 

2 Nhà văn phòng m² 100 

3 Nhà để xe m² 100 

4 Nhà ăn m² 200 

5 Nhà nghỉ ca m² 200 

6 Trạm biến thế m² 100 

7 Trạm cân xe m² 100 

8 Trạm xử lý nƣớc cấp m² 160 

9 Garage - bãi xe vận chuyển m² 1,000 

10 Cây xanh, mặt nƣớc, đƣờng giao thông, vùng bao 

quanh cách li 

m² 5,115 

I.2 Khu xử lý rác thải công nghiệp nguy hại   

1 Kho chứa và phân loại chất thải nguy hại m² 1,000 

2 Xƣởng xử lý và tái chế chất thải   

 Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng lò đốt m² 200 

 Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh kiện điện tử m² 200 

 Khu lƣu chứa và phá dỡ bóng đèn chứa thủy ngân thải m² 200 

 Khu lƣu chứa và phá dỡ ắc quy chì thải m² 200 

 Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy m² 200 

 Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, nhựa dính hóa chất m² 200 

 Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ m² 200 

 Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải m² 200 

 Khu lƣu chứa và tái chế dung môi m² 200 

 Khu xử lý bùn thải và hóa rắn m² 1,000 

 Đƣờng đi giữa các phân khu m² 200 

3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp m² 200 

4 Bãi chứa kim loại m² 200 

I.3 Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất thải lỏng m² 500 

Tổng cộng m² 12,000 

 

 http://lapduan.com.vn 
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4.2. Hạng mục máy móc- thiết bị 

 
STT HẠNG MỤC ĐVT Khối 

lƣợng 

II Máy móc thiết bị   

1 Lò đốt rác thải nguy hại HT 1 

2 Hệ thống xúc rửa thùng phuy, bao bì nguy hại HT 1 

3 Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, nhựa dính thành phần nguy hại HT 1 

4 Hệ thống tái chế đèn huỳnh quang HT 1 

5 Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải HT 1 

6 Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử HT 1 

7 Hệ thống tái chế dầu thải HT 1 

8 Hệ thống chƣng cất dung môi HT 1 

9 Hệ thống xử lý bùn thải HT 1 

10 Cột điện và dây trung thế từ đƣờng lộ vào nhà máy m 1,000 

11 Bình biến thế 200 KVA cái 1 

12 Xe cần cuốc cái 1 

13 Xe ủi cái 1 

 

4.3. Công suất xử lý rác thải 

 

Công suất thiết kế Sản lƣợng ĐVT 

Công suất/giờ 5 tấn/giờ 

Công suất /ngày 120 tấn/ngày 

Khối lƣợng rác thực tế thu nhận để xử lý                 43,800  tấn/năm 

Sản phẩm tái chế 

Tổng Sản lƣợng đầu ra 118 tấn/ngày 

Rác đốt 25 tấn/ngày 

Dung môi tái chế 12.5 tấn/ngày 

Kim loại màu, hạt nhựa có dính thành phần nguy hại 25.0 tấn/ngày 

Thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại 5 tấn/ngày 

Bóng đèn huỳnh quang 0.6 tấn/ngày 

Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải 25 tấn/ngày 

Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử 13 tấn/ngày 

Hệ thống tái chế dầu thải 13 tấn/ngày 

Đất cát vụn chôn lấp và rác không thể tái chế 1.9 tấn/ngày 

 

Công suất thiết kế của dây chuyền xử lý rác là 118 tấn/ngày, tƣơng đƣơng 5 tấn/giờ. 

Sau đó đem đi phân loại, tái chế và rác còn lại bỏ vào lò đốt, tro xỉ đóng rắn nếu đạt tiêu 

chuẩn sẽ tái chế thành gạch block, không đạt tiêu chuẩn sẽ đem đi chôn lấp. 
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4.4. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự kiến dự án đƣợc triển khai thực hiện nhƣ kế hoạch sau:  

 

 
Hạng mục 

 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG         

1 Lập hồ sơ, xin chủ trƣơng đầu tƣ, xin địa điểm x x       

2 Nhận mặt bằng  x       

3 Lập dự án đầu tƣ (FS) và đánh giá tác động MT (ĐTM) x x       

4 Xin giấy phép đầu tƣ  x       

GIAI ĐOẠN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG         

 Nhà máy xử lí nƣớc thải         

5 Chuẩn bị xây dựng  x       

6 Xây dựng nhà máy   x x x x   

7 Tuyển dụng và đào tạo      x   

8 Lắp đặt thiết bị xử lý      x x  

9 Chạy thử nghiệm, chuẩn bị hoạt động       x x 
 

 Ngoài ra, tiến độ của dự án còn có thời gian dự phòng cho xây dựng và chuẩn bị vận 

hành, dự kiến thời gian muộn nhất để dự án bắt đầu hoạt động vào Quý III năm 2016. 

 

4.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 
Hình: Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy 
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CHƢƠNG V: QUY HOẠCH NHÀ MÁY SƠ BỘ 
 

5.1. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 

- Khu đất xây dựng dự án phải đảm bảo việc xử lý nƣớc thải tập trung đạt tiêu chuẩn nhà 

nƣớc quy định trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Khu hành chính, dịch vụ công cộng đƣợc bố trí tại góc đƣờng chính dẫn vào, nhằm thể 

hiện nơi tiếp đón và quản lý hoạt động từ ngoài vào trong. Tầng cao đƣợc xây dựng 1 trệt 2 lầu, 

mái lợp ngói, kết cấu bằng bêtông cốt thép.  

- Khu nhà máy sản xuất chính, xây dựng trệt, thể hiện theo dây chuyền sản xuất từ bãi đổ 

đến khu nhà điều hành và dịch vụ, nhà kho đóng gói, hoặc các khâu tạo ra sản phẩm gần văn 

phòng để tiện việc giao dịch, ký hợp đồng, giao nhận sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hoạt động đối ngoại. Nhà xƣởng lợp mái tole, móng, đà, cột bê tông cốt thép, kèo thép, có 

thông gió mái. 

- Khu bãi đổ, sân phơi bố trí nằm cuối hƣớng gió, có sân, đƣờng thuận tiện cho việc vận 

chuyển rác, từ các khâu phơi, ủ đến khâu thành phẩm, đóng gói. 

- Xung quanh khu đất trồng cây xanh cách ly có bề dày 20m, nhằm góp phần cảnh quan 

cho khu vực nhà máy. 

- Luồng xe rác ra vào cặp theo đƣờng vành đai phía bắc khu đất, kết hợp trạm cân, và bãi 

đổ xe vận chuyển và thu gom rác. 

- Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xƣởng chính ra sân phơi và vào khu vực đóng gói đều 

thuận lợi, riêng biệt. 

- Nơi nghỉ ngơi cho chuyên gia, cạnh sân tennis, nhà ăn bố trí đầu hƣớng gió chính (Đông 

Nam và Tây Nam) nên phục vụ thích hợp. 

- Khu xử lý nƣớc thải tập trung, nằm tại khu vực cây xanh cách ly, cạnh bãi vật liệu lớn, 

nặng cồng kềnh lấy ra từ bãi đổ rác. 

Nhìn chung, mặt bằng tổng thể đƣợc thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, có đƣờng nét 

kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công trình đƣợc thể hiện bởi hệ thống giao thông 

nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn đƣợc tách biệt phía sau nhƣng không làm 

ảnh hƣởng dây chuyền hoặc tổ chức không gian trong khu vực. Sử dụng diện tích đất phù hợp, 

đƣờng dây 110KV dẫn vào các lộ an toàn và thực hiện đúng quy định về hành lang bảo vệ.  

 

5.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng  

5.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

- Cao độ hiện trạng bình quân   : + 0.45 m 

- Cao độ nền xây dựng               : + 1.80 m  (so với cốt quốc gia)  

- Chiều cao san lắp bình quân   : + 1.35 m 

- Khối lƣợng đất san nền            :  30,389.6 m
3 

      (12,506 m
2
 x 1.35 m x 1.80   =30,389.6 m

3
). 

 

5.2.2. Quy hoạch giao thông 
+ Đƣờng chính là đƣờng đôi vào trƣớc nhà điều hành nhà máy có lộ giới 32m, trong đó 

mặt đƣờng  đôi  rộng 2 x 10m, dãy cây xanh phân cách mềm 3m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m.  

+ Đƣờng phía trƣớc nhà văn phòng và một bên đƣờng có trạm cân 60 tấn có mặt đƣờng 

rộng 10m.  
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+ Đƣờng nội bộ xung quanh khu vực, đƣờng vào bãi đỗ, sân phơi có lộ giới từ 14m - 20m. 

 

5.2.3. Hệ thống cung cấp điện 

- Nguồn điện: lấy từ trạm biến thế 110/22KV - 2 x 40MVA qua đƣờng dây 22KV.  

- Tiêu chuẩn tính toán: 

+ Cấp điện cho sản xuất và kho tàng : 250 KW/ha 

250 KW x 12,506 m
2
 = 3,126.5 KW 

=> 3,126.5 KW/0.7 = 4,466.43 KVA. Trong  đó, hệ số công suất Cosφ=0.7 

Toàn bộ đƣờng dây đi ngầm dƣới lòng đƣờng và vỉa hè hạ tầng khu quy hoạch đƣợc thiết 

kế nhƣ sau: 

- Các tuyến trung thế và hạ thế đƣợc đi ngầm dọc theo vỉa hè các trục đƣờng quy hoạch. 

- Cáp mắc điện từ tủ phân phối vào công trình đƣợc thiết kế đi ngầm trong các mƣơng cáp 

nổi có nắp đậy, xây dựng kết hợp mƣơng cáp phân phối đi dọc theo các vỉa hè bao quanh công 

trình. 

- Đèn đƣờng là loại đèn cao áp Sodium 220V – 250W đặt cách mặt đƣờng 9m, cách 

khoảng trung bình là 30m dọc theo đƣờng. Đối với mặt đƣờng rộng trên 12m đèn đƣợc bố trí 2 

bên đƣờng. Mặt đƣờng rộng từ 12 mét trở xuống, đèn đƣợc bố trí một bên đƣờng hoặc 2 bên 

theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn đƣợc đóng tắt tự động bằng công tắc định thời 

hay công tắc quang điện đặt tại các trạm hạ thế khu vực. 

 

5.2.4. Hệ thống cấp nƣớc 
- Sử dụng nguồn nƣớc cấp từ nhà máy cấp nƣớc có công suất lớn của Nhà máy nƣớc của 

tỉnh, xây dựng phục vụ các khu công nghiệp, khu dân cƣ và khu vực lân cận. 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc công nghiệp: 50m
3
/ha/ngày đêm 

-  Nƣớc cho ngƣời lao động sản xuất và phụ trợ : 1,233 m
3
/ngày đêm 

-  Nƣớc cho công trình hành chính và sinh hoạt : 1,233 m
3
 x 25%  =  308 m

3 

-  Nƣớc tƣới cây, tƣới đƣờng : 1,233 m
3
 x 10%   =   123 m

3 

-  Cho bản thân hệ thống cấp nƣớc : 10% x 1,233m
3
 = 123m

3
/ngày đêm 

-  Nƣớc dự phòng rò rỉ  : 20% x 1,233 m
3
 =  247 m

3
/ngày đêm 

- Trên mạng lƣới có bố trí các trụ cứu hỏa 100, với khoảng cách từ 120m - 150m/trụ. 

Tổng số trụ cứu hỏa gồm  04 trụ. 

 

5.2.5. Thoát nƣớc mƣa 

- Thoát nƣớc từ sân đƣờng, vỉa hè, mặt đƣờng đƣợc thu gom tại vị trí đặt hố ga thu nƣớc 

xuống các tuyến ống dọc vỉa hè về các tuyến cống chính, thoát ra cống thoát chung khu vực. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải sinh hoạt tách riêng. 

 

5.2.6. Thoát nƣớc bẩn 
- Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất:  1,800 m

3
/ngày đêm. 

- Tiêu chuẩn thoát nƣớc thải bằng 80% nƣớc cấp. 

- Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải Q = 1.800 m
3
/ngày đêm, đặt tại vị trí cuối khu đất, nằm 

hƣớng Đông Bắc khu quy hoạch, cuối hƣớng gió nên không ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh 

hoạt trong khu vực. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: 
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+ Bố trí ống 300, thu gom nƣớc thải về trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy với tổng chiều 

dài: 2,950m. 

- Xử lý nƣớc thải: Nƣớc thải đƣợc thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực theo tiêu chuẩn 

TCVN 6772 - 2000 (giới hạn 1) trƣớc khi xả ra nơi tiếp nhận. 
 

5.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc 

Xây dựng các tủ cáp gần giao lộ trục chính và lắp đặt tuyến cáp ngầm từ tủ cáp và nối đến 

công trình. 

   + Tuyến cáp thông tin liên lạc từ trung tâm viễn thông của tỉnh dẫn về  

   + Tủ cáp     : 07 tủ. 

   + Nhà điều hành và dịch vụ   : 6 - 10 thuê bao/ nhà máy. 

 



Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại  

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM        Trang 16 

 

CHƢƠNG VI: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

 
6.1. Nguyên liệu, nhiên liệu 

6.1.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu của Nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình là các loại chất thải từ 

các khu công nghiệp, các nhà máy trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.. Những loại rác thải 

này bao gồm chất hầu hết các chất thải công nghiệp: nhựa, kim loại, thủy tinh, đèn huỳnh 

quang, điện tử, ắc quy,... 

 

6.1.2. Nhiên liệu 

Các loại nhiên liệu đƣợc sử dụng bao gồm:  

+ Xăng, dầu, gas cho lò đốt;  

+ Điện năng cung cấp cho hoạt động của toàn khu xử lý rác. 

 

6.2. Quy trình hoạt động của nhà máy 

 

 
 

Hình: Quy trình hoạt động của nhà máy xử lý chất thải nguy hại  KCN Yên Bình 

 



Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại  

 

 

Tƣ vấn: Công ty CP TV ĐT Thảo Nguyên Xanh- 158 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp.HCM        Trang 17 

 

6.2.1. Thu gom và vận chuyển chất thải  

Quá trình thu gom, vận chuyển chất thải sẽ đƣợc thực hiện theo sơ đồ quy trình trong hình 

dƣới: 

 
Hình: Sơ đồ quy trình thu gom và vận chuyển chất thải 

 

- Từ thông tin của khách hàng về chủng loại hàng hóa và số lƣợng cần thu gom, chủng loại 

xe và tải trọng sẽ đƣợc điều đến vị trí thu gom cho phù hợp. Thông thƣờng:  

+ Đối với chất thải dạng lỏng: xe bồn có dung tích 12 m
3
 sẽ đƣợc sử dụng để thu gom.  

+ Đối với chất thải khác: xe tải loại 0,5 tấn; 1 tấn; 2 tấn và 5 tấn với thùng xe kín cấu tạo 

khung sƣờn bằng inox sẽ đƣợc sử dụng.  

- Trên các phƣơng tiện vận chuyển đều có trang bị các trang thiết bị ứng cứu sự cố theo 

quy định của pháp luật nhằm khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.  

- Các nhà máy sản xuất sẽ cử nhân viên của nhà máy tiến hành đóng gói CTNH trƣớc khi 

xe vận chuyển đến. Khi xe vận chuyển đến địa điểm thu gom, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ 

kiểm tra về tình trạng bao bì, thùng chứa và các thông tin về thành phần và lƣợng chất thải. 

Nếu các thùng chứa đƣợc làm bằng vật liệu tƣơng thích với chất thải chứa bên trong (không 

phản ứng với chất thải), đảm bảo đƣợc các yêu cầu về kỹ thuật (nhƣ không rò rỉ, chịu va 

đập,…) và đầy đủ các thông tin cũng nhƣ dấu hiệu cảnh báo thì chất thải sẽ đƣợc cho phép chất 

lên xe. Trong trƣờng hợp chất thải đƣợc đóng gói không đúng theo quy định hoặc ghi thiếu 
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thông tin, các loại chất thải này sẽ đƣợc đóng gói lại cho đúng yêu cầu trƣớc khi cho xếp lên 

xe.  

- Sau khi chất hàng lên xe, dấu hiệu cảnh báo tƣơng ứng với loại chất thải vận chuyển sẽ 

đƣợc gắn lên hai bên thùng xe và mặt sau của xe theo đúng quy định về vận chuyển CTNH.  

- Sau khi hoàn thiện các bƣớc trên, chất thải sẽ đƣợc vận chuyển về nhà máy. Khi chất thải 

về đến nhà máy, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra lại tình trạng, khối lƣợng chất thải và 

các thủ tục nhập kho theo đúng quy định quản lý CTNH. Xe sau khi thu gom chất thải sẽ đƣợc 

rửa sạch trƣớc khi tiến hành đợt thu gom tiếp theo. Nƣớc rửa xe sẽ đƣợc dẫn qua hệ thống xử lý 

nƣớc thải để xử lý đạt quy chuẩn quy định..  

- Quá trình thu gom chất thải tại nguồn đƣợc thực hiện bởi chính các công nhân làm việc 

tại nhà máy. Thời gian thu gom chất thải phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa công ty với chủ 

nguồn thải theo định hƣớng không làm cản trở đến sản xuất của công ty phát thải chất thải và 

giảm tối đa các sự cố có thể xảy ra đối với con ngƣời và môi trƣờng. Chu kỳ thu gom phụ thuộc 

nhiều vào từng loại chất thải của chủ nguồn thải  

 

6.2.2. Tiếp nhận và phân loại chất thải  

Xe vận chuyển chất thải về nhà máy sẽ đƣa chất thải vào kho lƣu trữ phù hợp theo hƣớng 

dẫn; nếu có vấn đề phát sinh, nhân viên chịu trách nhiệm thu gom vận chuyển phải thông báo 

nhân viên quản lý để có sự điều chỉnh kịp thời.  

Sau khi việc dỡ và xếp chất thải hoàn thành thì nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển 

thực hiện các công việc giấy tờ cần thiết nhƣ: ký xác nhận vào sổ theo dõi vận chuyển và giao 

các liên của Chứng từ CTNH cho nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý kiểm tra và ký xác 

nhận hoàn thành việc vận chuyển chất thải.  

Chất thải đƣợc phân loại và lƣu kho nhƣ sau:  

- CTCN không nguy hại đƣợc đƣa vào kho chứa CTCN, sau đó chúng đƣợc phân loại thủ 

công và lƣu trữ riêng biệt.  

- CTCN nguy hại đƣợc phân loại dựa theo các trạng thái rắn/lỏng/bùn và chất thải là thùng 

phuy; sau đó chúng đƣợc đƣa về 03 khu vực riêng biệt trong kho chứa CTNH: khu vực chứa 

CTNH dạng rắn, khu vực chứa CTNH dạng lỏng (bùn cũng đƣợc lƣu trữ trong kho CTNH dạng 

lỏng) và khu lƣu chứa thùng phuy.  

- Các sản phẩm đã đƣợc tái chế sẽ đƣợc sắp xếp chung vào kho thành phẩm. Kho thành 

phẩm cũng đƣợc chia thành các khu vực khác nhau: Khu vực chứa thùng phuy, khu vực lƣu 

chứa nhớt, khu vực lƣu chứa dung môi, khu vực lƣu chứa chì, khu vực lƣu chứa nhựa.  

- Tại các khu vực lƣu trữ CTNH đều đƣợc gắn các kí hiệu cảnh báo nguy hại.  

 

6.2.3. Tái chế và xử lý chất thải  

 Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại (phế liệu): Phân loại, đóng kiện phế liệu. 

 Đối với chất thải nguy hại 

- Nhựa (bao bì, nilon, nhựa) và chì: không tái chế, chỉ phân loại rồi xuất bán. 

- Dung môi – dầu nhớt thải: xử lý thông qua hệ thống tái chế 

- Ắc quy: tháo dỡ ắc quy, xử lý dung môi thải. 

- Thùng phuy: súc rửa thùng phuy dính bẩn CTNH.  
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- Đèn huỳnh quang: xử lý thông qua hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang. 

- Linh kiện điện tử: Xử lý linh kiện điện, điện tử thải bỏ. 

- HTXL chất lỏng nguy hại (vô cơ, hữu cơ): xử lý bùn thải  

- Hệ thống lò đốt: Xử lý các CTNH có khả năng đốt, bao gồm các CTNH từ thu gom từ các 

chủ nguồn thải và CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy.  

- Hệ thống ổn định hóa rắn: Ổn định, hóa rắn tro, xỉ và các thành phần nguy hại . 

- Khu xử lý chất thải: Chôn lấp CTCN và CTNH  

 

6.3. Công nghệ tái chế, xử lý chất thải nguy hại 

6.3.1. Tái chế dầu nhớt thải  

Quy trình tái chế dầu nhớt thải đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 

 
Hình: Quy trình tái chế dầu nhớt thải 

- Thuyết minh quy trình  

Nhớt thải ban đầu sẽ đƣợc phân loại thành 2 loại căn cứ trên màu sắc cảm quan và mức độ 

lẫn tạp chất bẩn bên trong dầu nhớt: nhớt tƣơng đối sạch (màu vàng nâu) và nhớt bẩn (màu 

đen). Nguyên liệu đƣa vào dây chuyền tái chế là phần dầu nhớt tƣơng đối sạch. Trƣớc tiên dầu 

nhớt thải đƣợc thu gom vào thùng chứa để lắng đất cát và đƣợc đƣa qua thiết bị gia nhiệt tách 

nƣớc (nếu dầu có lẫn nhiều nƣớc), quá trình này cho phép giảm bớt các chi phí năng lƣợng và 

hóa chất của các công đoạn sau. Thời gian phản ứng trung bình từ 2 – 6h. Do nhiệt độ phản ứng 

không quá cao (90 – 150
0
C), nên thành phần bay hơi chủ yếu là nƣớc và một lƣợng nhỏ các 

dung môi hữu cơ có nhiệt độ sôi thấp còn lại trong dầu nhớt gốc. Hỗn hợp hơi nƣớc lẫn dầu và 

các tạp chất sẽ đƣợc thu gom đƣa qua HTXLKT.  

Sau một thời gian phản ứng, dầu sẽ đƣợc bơm qua nồi chƣng cất với nhiệt độ phản ứng 250 

– 330
0
C, và khuấy nhanh, các kim loại nặng, đặc biệt là chì, kẽm và các loại phụ gia và tạp chất 

khác sẽ phản ứng với các hóa chất hấp phụ tạo thành các kết tủa, tạp chất rắn cặn dầu sẽ đƣợc 

tách ra. Nhiệt độ, thời gian gia nhiệt và thời gian phản ứng phụ thuộc vào loại nhớt thải và hóa 

chất sử dụng. Phần cặn dầu và tạp chất thu đƣợc sẽ đƣợc dùng nhƣ nguyên liệu dành cho lò đốt. 

Dầu sau khi tách cặn tiếp tục đi qua hệ thống sinh hàn ngƣng tụ để tách khí thải lẫn tạp chất, 

chất hữu cơ,… và tiếp tục đƣợc bơm vào hệ thống tinh lọc dầu sử dụng giấy lọc dầu có sẵn trên 

thị trƣờng để tách những cặn bẩn còn lại trong dầu và thu hồi dầu gốc.  
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Dầu gốc sau xử lý sẽ trở thành dầu công nghiệp có màu đỏ vàng, ánh xanh trong suốt, đảm 

bảo tối thiếu các tiêu chuẩn về độ nhớt, đột chống oxy hóa trở lại,…. Tỷ lệ thành phẩm là 20% 

cặn, 70% nhớt và 10% nƣớc.  

Dầu nhớt bẩn cùng với cặn dầu và các tạp chất thu đƣợc trong quá trình tái chế sẽ đƣợc 

dùng làm nhiên liệu cho các lò đốt của nhà máy.  

 

6.3.2. Tái chế dung môi thải  

Quy trình xử lý – thu hồi dung môi đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 

 
Hình: Quy trình tái chế dung môi  

- Thuyết minh quy trình  

Nguyên liệu của dây chuyền là loại dung môi phế thải gồm: các loại dung môi halogen 

(dichloromethane, carbon - tetrachloride, trichlorofluoromethane, tetrachloroethylene, 

trichloroethylene, 1,1,1 - trichloroethane, 1,1,2 - trichloro - 1,2,2 - trifluoroethane, 

chlorobenzene và 1,2 - dichlorobenzene,…); các dung môi hydrocarbon (benzene, xylene, 

ethylbenzene,…) và các alkane dạng lỏng và một số loại khác (aceton, methylisobutyl cetone, 

cyclohexanone, methanol, n-butyl alcohol, isobutanol, pyridine, carbon sisulfide, 2-

nitropropane, diethyl ether và 2-ethoxyethanol,…) đƣợc lƣu trữ trong các thùng phuy, để trong 

kho chứa dung môi, cách xa nguồn nhiệt.  

Dung môi phế thải từ thùng chứa đƣợc bơm lên thiết bị chƣng cất. Tại đây, dung môi đƣợc 

gia nhiệt bằng điện. Các dung môi có nhiệt độ sôi thấp sẽ bay hơi. Mỗi loại dung môi khác 

nhau có nhiệt độ bay hơi không giống nhau, do đó phải khống chế nhiệt độ tƣơng ứng với nhiệt 

độ bay hơi của dung môi cần tách bằng hệ điều khiển nhiệt độ tự động. Hệ thống có gắn nhiệt 

kế để theo dõi nhiệt độ làm việc của thiết bị. Cụ thể nhiệt độ sôi của một số loại dung môi đƣợc 

trình bày trong Bảng dƣới: 
Bảng: Nhiệt độ sôi của một số loại dung môi hữu cơ 

  
 

Ở nhiệt độ bay hơi, dung môi sẽ hoá hơi bay lên cột ngăn cách bay hơi rồi đi qua thiết bị 

ngƣng tụ, nƣớc lạnh đi ở phía ngoài ống dẫn hơi, hấp thu nhiệt từ hơi dung môi và nóng lên. 

Hơi dung môi mất nhiệt và ngƣng tụ thành giọt lỏng xuống thiết bị phân tách. Hỗn hợp thu 
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đƣợc trong phễu là dung môi và nƣớc. Để một thời gian cho hỗn hợp ổn định sẽ hình thành sự 

phân lớp giữa dung môi và nƣớc. Sau đó mở khóa tháo nƣớc ra. Còn dung môi đƣợc thu hồi sử 

dụng cho những mục đích khác nhau.  

Phần cặn sau chƣng cất nằm dƣới đáy thiết bị chƣng cất sẽ đƣợc lấy ra định kỳ chứa vào 

thùng chứa. Cặn có thành phần chủ yếu là keo hữu cơ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp đốt tiêu 

hủy. Cặn dung môi tích luỹ trong thùng chứa phế thải đến khi đầy thùng đƣa đi tiêu hủy. Tổng 

khối lƣợng cặn thông thƣờng chiếm 5% lƣợng ban đầu.  

Dây chuyền thu hồi dung môi theo công nghệ nhƣ đã trình bày ở trên hầu nhƣ không phát 

sinh thành phần khí thải độc hại nào. Tuy nhiên để an toàn trong trƣờng hợp gia nhiệt hơi dung 

môi rò rỉ ra bên ngoài nên cần bố trí chụp hút, quạt hút cƣỡng bức và đƣờng ống để dẫn phần 

khí thải phát sinh (nếu có) sang dây chuyền xử lý khí thải để xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật môi trƣờng theo quy định.  

 

6.3.3. Phân loại nhựa 

Quy trình tái chế nhựa đƣợc thể hiện trong dƣới: 

 
Hình: Quy trình phân loại nhựa 

 

Thuyết minh quy trình  

Phế liệu nhựa sau khi đƣợc thu gom về sẽ đƣợc phần loại thành 02 loại:  

- Loại nhựa (nhựa UF, nhựa PF, nhựa malamin, poly este không no,…) không có khả năng 

tái sinh đƣợc sẽ đƣợc ép thành viên nhiên liệu, dùng làm nhiên liệu đốt.  

- Loại nhựa (nhựa phế thải, nhựa PC thải, nhựa PP thải, nhựa PE thải, nhựa PET thải, nhựa 

nilon...) có khả năng tái sinh đƣợc sẽ đƣợc xuất bán. 

 

6.3.4. Rửa và phục hồi thùng phuy  
Quy trình công nghệ  

Các loại bao bì thùng phuy (nhựa, sắt,…) phát sinh từ hoạt động lƣu chứa nguyên liệu của 

các chủ nguồn thải nên có dính CTNH nhƣ: dầu, nhớt, sơn, keo, các loại hóa chất, dung môi 

hữu cơ,…Sau khi tiếp nhận về nhà máy, các loại bao bì thùng phuy đƣợc phân loại và và phục 

hồi. Quy trình súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 
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Hình: Quy trình súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy 

 

Thuyết minh quy trình  

Quá trình xử lý các loại bao bì, thùng phuy nhiễm CTNH thƣờng đƣợc thực hiện bán tự 

động. Các loại bao bì, thùng phuy đã qua sử dụng (thu mua từ các chủ nguồn thải) đƣợc vận 

chuyển về nhà máy và đƣợc phân loại theo dạng hóa chất đựng trong thùng. Thùng phuy sau 

khi đƣợc phân loại đƣợc xử lý bằng cách nghiêng, trút để thu hồi và loại bỏ các hóa chất, tạp 

chất lớn còn lại trong thùng. Sau đó sẽ đƣợc đƣa qua dây chuyền súc rửa bằng dung môi phù 

hợp, xăng, dầu, nƣớc,… Tùy thuộc vào hóa chất dính vào bao bì, thùng phuy mà sử dụng loại 

dung môi tẩy rửa phù hợp, cụ thể:  

- Súc rửa bằng dung dịch Axit H2SO4 10%: đƣợc dùng để làm sạch phuy chứa các chất tẩy 

rửa (thùng chứa hoá chất thuộc da, hoá chất dệt nhuộm, chứa Toulen…).  

- Súc rửa bằng nƣớc: để làm sạch các thùng chứa axít <20%, các phuy chứa chứa thực 

phẩm, hoá mỹ phẩm và hoá chất vô cơ…;  

- Súc rửa bằng dung dịch Aceton: để làm sạch các thùng phuy chứa hoá chất thuộc da, 

thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất hữu cơ trong ngành dệt nhuộm, chứa dầu mỡ nhờn, sơn và mực 

in…  
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Sau quá trình súc rửa, thùng phuy đƣợc đƣa sang khâu rửa sạch bên ngoài thùng phuy bằng 

nƣớc và dùng vải lau khô nhằm làm sạch và loại bỏ các bùn đất bám bên ngoài thùng phuy. Sau 

đó thùng phuy sẽ đƣợc tiếp tục đƣợc phân loại thành 2 loại:  

- Loại bao bì, thùng phuy xấu, móp méo, dính chất thải khó xử lý hoặc không còn khả năng 

tái sử dụng sẽ đƣợc rửa sạch và đƣợc cắt, nghiền trƣớc khi xuất bán cho các đơn vị tái chế.  

- Loại bao bì, thùng phuy tốt, còn khả năng tái sử dụng đƣợc đƣa qua thiết bị thổi tròn 

những chỗ móp méo trên lƣng thùng phuy bằng máy tạo khí áp lực để khôi phục hình dạng. 

Sau đó chuyển qua thiết bị cán mép và làm phẳng mặt thùng phuy. Bao bì thùng phuy đƣợc qua 

công đoạn làm sạch bên trong thùng. Tùy theo vào tình trạng của thùng phuy công nhân sẽ tiến 

hành công đoạn chà sét hay súc dầu. Quá trình chà sét, súc dầu đƣợc tiến hành trong thiết bị 

chà sơn, súc dầu chuyên dụng để làm sạch.  

+ Loại thùng phuy bên trong không rỉ sét: đƣợc đƣa qua máy bắn dầu, máy bắn dầu đƣợc 

bố trí một bơm áp lực (bơm hóa chất) vào đầu phun, phun vào bên trong thùng phuy với áp lực 

lớn trong khoảng thời gian từ 5 – 10 phút (tùy vào độ dơ của thùng phuy). Thùng phuy sau khi 

làm sạch bên trong đƣợc mang ra khu lƣu trữ chuẩn bị hút chân không.  

+ Loại thùng phuy bên trong có rỉ sét: đƣa qua máy xúc sét và cho vào bên trong khoảng 5 

– 10 kg bi sắt và một ít hóa chất rồi vặn nắp lại. Máy súc sét với hoạt động của hệ bánh răng 

hành tinh làm cho thùng phuy vừa xoay tròn và vừa lật thùng trong khoảng thời gian từ 10 – 15 

phút (tùy thuộc vào độ dơ của thùng phuy), thùng phuy sau khi làm sạch đổ hết bi sắt ra và tiếp 

tục cho qua máy bắn dầu và thực hiện nhƣ quy trình bán dầu của thùng phuy không bị rỉ sét.  

Hoàn tất công đoạn làm sạch bên trong thùng phuy (chà sơn, súc dầu) các bao bì, thùng 

phuy sẽ đƣợc chuyển ra giá đỡ để thùng phuy đứng và nghiêng một góc 30o, mặt có nắp hƣớng 

xuống dƣới trong thời gian từ 5 – 10 phút, dùng máy hút chân không để hút khô bên trong 

thùng phuy rồi qua thiết bị chà sạch bên ngoài thùng phuy và đƣa ra khu lƣu trữ. Thùng phuy 

từ khu lƣu trữ đƣa qua băng tải cấp thùng cho cụm quay thùng làm cho thùng quay tròn thực 

hiện quá trình sơn. Qua băng tải ra thùng và chạy xuống xe đẩy cho ra khu vực lƣu trữ hoàn 

thành quá trình tái chế. Bao bì, thùng phuy sau quá trình xử lý đƣợc xuất bán cho các đơn vị có 

nhu cầu tái sử dụng.  

Nƣớc thải từ công đoạn súc rửa bao bì thùng phuy sẽ đƣợc chuyển qua HTXLCL có chứa 

thành phần nguy hại để xử lý trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải.  

Chất thải rắn từ quá trình súc rửa tùy theo chủng loại, thành phần sẽ đƣợc chuyển qua các 

khu xử lý phù hợp của nhà máy hoặc đƣợc ổn định, hóa rắn.  

Dung môi sau súc rửa có lẫn nhiều cặn bẩn sẽ đƣợc lọc sạch và tái sử dụng cho các mẻ súc 

rửa tiếp theo. Sau khi sử dụng nhiều lần, dung môi không còn khả năng hòa tan chất bẩn nữa sẽ 

đƣợc thu gom và xử lý bằng lò đốt hoặc xử lý tại HTXLCL có chứa thành phần nguy hại trƣớc 

khi đƣa vào HTXLNTTT.  
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6.3.5. Xử lý tái chế mạch điện tử 

 
 

Thuyết minh công nghệ: Toàn bộ bản mạch điện tử bị lỗi, hỏng, cũ ... đƣợc phân tách riêng 

biệt ra các loại (tụ điện, đai sắt, nhôm). 

Phần bản mạch còn dính các linh kiện cho vào ngâm trong dung dịch axit 15% để toàn bộ 

các mối hàn gắn các linh kiện vào tấm bản mạch bị tan ra. Từ đó toàn bộ các linh kiện sẽ bị 

rụng ra, sau đó phân ra các loại khác nhau rồi tiến hành xử lý nhƣ sau: 

Loại 1: Bản mạch - Toàn bộ bản mạch này đƣợc rửa sạch rồi đem nghiền nhỏ, bột nghiền 

đƣợc đƣa vào tháp tuyển phân loại. Phần bột Đồng nặng bị lắng xuống dƣới, phần bột nhựa 

phít hoặc bông thủy tinh nổi lên trên. Từ đây ta sẽ tách riêng đƣợc bột Đồng và phần bột nhựa. 

Đồng bột đƣợc đúc thỏi hoặc sản xuất muối Đồng sunphat. Phần bột nhựa phít và bông thủy 

tinh đƣợc tiêu hủy trong lò đốt. 

Loại 2: Các loại chân rắc cắm - Phần này có loại dính nhựa hoặc không, phần không có 

nhựa ta đem hòa tách để tách các kim loại ra khỏi nhau nhƣ: Đồng, sắt, vàng. Phần có nhựa ta 

tiến hành nghiền nhỏ rồi tuyển nổi tách riêng phần bột kim loại và bột nhựa. 

Loại 3: Các loại IC đƣợc nghiền nhỏ rồi tách các kim loại quý ra riêng biệt nhƣ: Au, Ag, 

Pd, Cu. 

 

6.3.6. Chì  
Vụn chì và chì từ bình ắc quy thải đƣợc thu hồi và xuất bán.  
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6.3.7. Xử lý và thu hồi ắc quy 

 Quy trình xử lý và thu hồi ắc quy đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 

+ Đối với ắc quy axit: 

 
 

Thuyết minh công nghệ: 

+ Đối với Ắc quy axit: Đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ axit vào bình) lên giá bằng nhựa dốc 

ngƣợc, ở dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu axit sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ công. 

- Phần lƣới cực này là hợp kim của Chì và Antimon (Antimon chiếm khoảng 9%). Đem 

rửa sạch mang đi bán. 

- Phần bột có trong bình là hỗn hợp của PbSO4, PbO, PbO2 tiến hành rửa sạch để loại bỏ 

axit dƣ còn bám theo. Phần còn lại tận dụng tái chế. 

- Phần nhựa vỏ bình đƣợc rửa sạch, tái chế. 

- Phần axit thải là dung dịch H2SO4 có nồng độ dƣới 38% đƣợc dùng để xử lý nƣớc trong 

công ty. 

- Phần nƣớc thải của các quá trình rửa sản phẩm đƣợc thu gom lại rồi tiến hành xử lý trong 

hệ thống xử lý nƣớc. 
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+ Đối với ắc quy kiềm: 

 
 

Cũng giống nhƣ xử lý ắc quy axit, đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ kiềm vào bình) lên giá 

bằng nhựa dốc ngƣợc, ở dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu kiềm sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ 

công. 

- Phần cực dƣơng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để đem bán. 

- Phần cực âm cũng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để bán. 

- Phần vỏ bình đƣợc rửa sạch để bán. 

- Dung dịch kiềm là KOH đƣợc dùng để xử lý nƣớc. 
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6.3.8.  Xử lý bóng đèn huỳnh quang  

 Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 

 
Hình: Quy trình xử lý bòng đèn huỳnh quang 

 

- Thuyết minh quy trình: Bóng đèn huỳnh quang cấp vào cụm đập và hút (mô tơ đập ly tâm 

đập nát bóng đèn thành những mảnh nhỏ). Bụi, hơi từ quá trình cắt bóng đèn đƣợc xử lý bằng 

hệ thống lọc bụi túi vải và hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính. Hiệu quả xử lý bụi, hơi thủy 

ngân đạt 99,99% (theo nhà cung cấp). Bóng đèn sau khi nghiền đƣợc chứa trong thùng chứa 

200 lít. Thùng chứa có khả năng chứa đƣợc 1.350 bóng đèn huỳnh quang loại 1,2m. Khi thùng 

đầy thiết bị có đèn báo tín hiệu và công nhân sẽ thay thùng khác. Quy trình cắt bóng đèn là quy 

trình kín, hạn chế thấp nhất phát tán chất ô nhiễm vào môi trƣờng.  

Sản phẩm nghiền bóng đèn bao gồm: 2 đầu nhôm, những mảnh vụn thủy tinh có kích 

thƣớc từ 3 – 5 mm và bột huỳnh quang. Hỗn hợp này đƣợc đƣa vào thiết bị phân tách các thành 

phần bóng đèn bằng hệ thống băng tải. Thiết bị phân tách bóng đèn sàng rung mắt lƣới 2 cm để 

tách riêng đuôi đèn. Hỗn hợp thủy tinh và bột huỳnh quang lọt qua mắt lƣới 2 cm và xuống 

sàng mắt lƣới 0,5 cm. Tại đây có thiết bị phun nƣớc rửa nhằm phân tách thành phần bột huỳnh 

quang khỏi bóng đèn thủy tinh. Bột huỳnh quang sẽ đƣợc tách khỏi nƣớc sau quá trình lắng và 

đƣợc ổn định, hóa rắn. Phần nƣớc trong đƣợc bơm tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình rửa. 

Lƣợng nƣớc này sẽ thải bỏ theo định kỳ (thông thƣờng sau khi xử lý cho khoảng 5 thùng 200 

lít) và đƣợc đƣa về HTXLCL có chứa thành phần nguy hại của nhà máy để tiếp tục xử lý.  
 

6.3.9. Xử lý nƣớc thải 

Nƣớc thải sau khi vận chuyển từ các chủ nguồn thải về đƣợc lƣu giữ riêng, lấy mẫu phân 

tích sơ bộ và xử lý trong quy mô Phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm đƣợc áp dụng để xử lý 

ở quy mô công nghiệp. Công ty lựa chọn hệ thống xử lý nƣớc thải không liên tục (xử lý theo 
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mẻ) vì tính chất, thành phần các loại nƣớc thải công ty thu gom về rất khác nhau, lƣu lƣợng 

cũng không ổn định do phụ thuộc vào tình hình sản xuất của chủ nguồn thải. 

 

 
 

Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy bao gồm: 

- Bể điều hòa (bể lắng cấp I) 

- Bể tuyển nổi công suất 6m
3
/h 

- Xyclo phản ứng 

- Bể lắng 

- Sân phơi bùn, máy ép bùn 

 

Đối với nƣớc thải lẫn dầu, mỡ đƣợc đƣa qua xử lý sơ bộ tại hệ thống bể tuyển nổi. Thiết bị 

tuyển nổi có tác dụng chính là loại bỏ dầu mỡ, chất rắn lơ lửng không có khả năng lắng trong 

nƣớc thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của quá trình tiếp theo. Vì vậy chỉ một số loại nƣớc 

thải lẫn dầu mới đƣa qua hệ thống tuyển nổi tách dầu trƣớc khi xử lý hóa học. Các loại nƣớc 

thải khác (nƣớc thải axit, nƣớc thải kiềm, dung dịch thải mạ...) không cần qua thiết bị này. 

Nƣớc thải sau khi lắng sơ cấp để loại bỏ bùn cặn đƣợc bổ sung hóa chất keo tụ và dƣới tác 

dụng nâng của những bọt khí dầu, các chất lơ lửng không có khả năng lắng trong nƣớc thải sẽ 

nổi lên và đƣợc thu gom, đốt trong lò đốt CTNH. Nƣớc thải sau khi xử lý qua hệ thống tuyển 

nổi đƣợc bơm chuyển lên các Xyclo phản ứng.  

Chất thải sau khi bơm từng mẻ lên Xyclo (thiết bị có cấu tạo hình trụ, đáy côn và có hệ 

thống phân phối khí ở đáy thiết bị) đƣợc trung hòa bằng kiềm hoặc axit về pH trung tính trƣớc 

khi chuyển sang công đoạn xử lý tiếp theo, quá trình trung hòa đƣợc cung cấp khí ở đáy thiết bị 

bằng máy nén khí nhằm đảo trộn đồng đều chất thải lỏng với dung dịch kiềm hoặc axit. Sau khi 

chất thải lỏng đƣợc trung hòa thì chuyển sang công đoạn keo tụ kết bông, quá trình này cũng 

đƣợc cấp khí để đảo trộn chất thải lỏng với chất trợ keo tụ và keo tụ. Sau đó, ngừng cấp khí để 

thực hiện quá trình lắng trong thiết bị này.  

Bùn đƣợc lắng xuống đáy thiết bị và xả ở đáy thiết bị sang máy ép bùn. Nƣớc từ máy ép 

bùn đƣợc tuần hoàn lại quá trình keo tụ, còn bùn đƣợc chuyển vào lò đốt của nhà máy. Nƣớc 

trong sau quá trình keo tụ tiếp tục đƣợc đƣợc chuyển sang bể lắng bậc II để bổ xung hóa chất 
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và thực hiện các quá trình oxy hóa tiếp theo trƣớc khi kiểm tra định kỳ kiểm lấy mẫu để lắng và 

phân tích chất lƣợng nƣớc, nếu đạt tiêu chuẩn thì ngừng sục khí và để lắng. Phần nƣớc trong 

đạt tiêu chuẩn sẽ đƣợc thải ra cống chung của huyện. 
 

6.3.10. Công nghệ lò đốt rác FBE 

 Nguyên lý công nghệ Lò đốt rác  

Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc thiết kế nhằm mục đích xử lý cả chất thải 

rắn và chất thải lỏng với nguyên lý cơ bản sau: 

Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp áp dụng trong các lò đốt rác công nghiệp 

nguy hại FBE đƣợc thực hiện theo nguyên lý nhiệt phân và thiêu đốt ở nhiệt độ cao nhằm 

phân hủy hoàn toàn các chất thải nguy hại: 

- Quá trình nhiệt phân đƣợc tiến hành trong buồng đốt sơ cấp của lò FBE nhằm chuyển các 

thành phần ở thể rắn và lỏng của chất thải thành thể khí (HC, CO, H2…) nhờ nhiệt cung cấp từ 

mỏ đốt nhiên liệu. Quá trình nhiệt phân đƣợc thực hiện trong điều kiện thiếu ôxy và ở nhiệt độ 

700-900
o
C. 

- Sau đó, khí nhiệt phân chuyển động lên buồng đốt thứ cấp dƣới tác động của áp suất 

cơ học khí. Tại đây nhờ nhiệt độ cao trên 1050
o
C và lƣợng không khí cấp bổ sung, những 

chất cháy thể khí từ buồng sơ cấp sang, kể cả các chất ô nhiễm hữu cơ mạch vòng nhƣ Dioxin 

và Furans sẽ bị đốt cháy hoàn toàn tạo thành CO2 và H2O. 

Hiệu quả thiêu đốt trong lò phải thỏa mãn bốn yếu tố cơ bản cần thiết cho sự đốt cháy hoàn 

toàn chất thải độc hại là: chất ôxy hóa (O2) và ba yếu tố “T” của quá trình thiêu đốt: Nhiệt độ 

đốt (Temperature), Thời gian lƣu khí (Times) và Cƣờng độ xáo trộn rối (Turbulence): 

 

1. Oxygen (O2) 

Là lƣợng ôxy cần thiết để đốt cháy (ôxy hóa) hoàn toàn các chất cháy trong thành phần khí 

nhiệt phân, chủ yếu là HC, CO và H2 thành CO2 và H2O. 

Đây là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của quá trình thiêu đốt rác. Lƣợng ôxy 

cung cấp và phƣơng pháp cấp có ảnh hƣởng trực tiếp đến sự cháy hoàn toàn, do đó phải tính 

toán và kiểm soát lƣợng không khí cần cấp theo quy trình nhiệt phân rác. 

2. Nhiệt độ (Temperature) 
Là trị số nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp, nơi khí nhiệt phân cần bị thiêu đốt với chất ôxy 

hóa là ôxy. 

Thông số này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến quá trình thiêu hủy các chất 

thải. Nhiệt độ thiêu đốt đạt giá trị cao (trên 1.050-1.300
o
C) có tác dụng bẻ gẫy các liên kết 

hữu cơ mạch vòng đặc biệt là Dioxin và Furans và làm cho phản ứng ôxy hóa xảy ra nhanh, 

mãnh liệt để chuyển hóa hoàn toàn khí ô nhiễm thành CO2 và H2O. 

3. Thời gian (Times) 
Là thời gian lƣu khí ở trong buồng đốt thứ cấp để tiến hành quá trình thiêu hủy. 

Đây là thông số rất quan trọng ảnh hƣởng đến điều kiện thiêu hủy hoàn toàn các thành 

phần khí nhiệt phân trong buồng đốt thứ cấp. Thời gian lƣu khí càng lâu thì phản ứng ôxy hóa 

càng xảy ra triệt để, nó phụ thuộc vào lƣợng khí thải nhiệt phân qua buồng đốt và thể tích 

buồng đốt thứ cấp, đƣợc tính bằng giây. Để đảm bảo thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu cơ đặc 

biệt là Dioxin và Furans thì thời gian lƣu cần duy trì trên 2 giây. 
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4. Cường độ xáo trộn rối (Turbulence) 
Đánh giá mức độ xáo trộn giữa khí nhiệt phân với không khí chứa ôxy và ngọn lửa có nhiệt 

độ cao. 

Mức độ xáo trộn nó có ảnh hƣởng lớn đến hiệu suất của quá trình thiêu hủy. Cƣờng độ xáo 

trộn phụ thuộc vào tốc độ và chuyển động cơ học khí trong lò giữa các luồng khí, phƣơng pháp 

lựa chọn và nội hình lò, đƣợc đánh giá bởi tiêu chuẩn Reynolds (Re). 

Các yếu tố cơ bản của quá trình thiêu đốt trên không chỉ ảnh hƣởng đến hiệu quả của 

quá trình thiêu đốt chất thải mà còn liên quan đến việc sinh ra các khí thải ô nhiễm nhƣ CO, 

HC, NOx và bồ hóng. 

 

Xử lý khí thải 
Nhiệt độ cao của khí thải sau quá trình thiêu đốt cần đƣợc làm nguội để tăng hiệu suất của 

quá trình xử lý khí thải tiếp theo. Lƣợng nhiệt thừa này đƣợc tận dụng thông qua thiết bị trao 

đổi nhiệt để quay lại cung cấp cho quá trình đốt cháy của lò nhằm tăng nhiệt độ đốt cháy và 

hiệu suất sử dụng nhiệt của lò. 

Quá trình thiêu đốt chỉ có thể thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu cơ có chứa thành phần 

cháy C và H, còn các khí thải nhƣ SO2, NOx, CO, HCl, HF… phát sinh do đốt cháy không hoàn 

toàn hay do thành phần rác và nhiên liệu đƣa vào quá trình đốt cháy. Các khí có tính axit 

trên đƣợc xử lý triệt để bằng phƣơng pháp hấp thụ bằng các dung dịch kiềm trong thiết bị tháp 

rửa có ô đệm (phƣơng pháp xử lý ƣớt). 

Trên cơ sở nguyên lý công nghệ đốt rác trên, Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE đƣợc 

Công ty FBE Vietnam thiết kế, chế tạo đồng bộ với các thiết bị phụ trợ thành một hệ thống lò 

đốt rác công nghiệp hoàn thiện. 

 

Sơ đồ quy trình công nghệ 
Hệ thống Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE bao gồm các bộ phận chức năng chính 

đƣợc thể hiện trên sơ đồ nguyên lý hình dƣới: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình: Sơ đồ nguyên lý công nghệ của hệ thống Lò đốt rác nguy hại FBE 
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Nguyên lý hoạt động 

1. Máy cấp rác 1: 
Chất thải công nghiệp đƣợc thu gom về, chúng cần đƣợc chuẩn bị trƣớc qua các công đoạn 

phân loại và xử lý sơ bộ (phơi, đóng bánh, tách cặn), sau đó chất thải rắn đƣợc vô bao (giấy 

hay nilon) với kích thƣớc phù hợp với miệng nạp liệu để thuận tiện cho việc cấp liệu qua cửa 

lò, tránh rơi vãi gây ô nhiễm. 

Chất thải lỏng (dung dịch thải, hóa chất, dung môi) đƣợc chứa trong bồn kín, sau khi lọc và 

tách ẩm: phần lỏng đƣợc phun vào đốt trong lò, phần cặn bã đƣợc đốt dƣới dạng chất thải rắn. 

Cơ cấu nạp rác 1 làm nhiệm vụ cấp rác đã đóng bao vào lò theo khối lƣợng và chu kì mẻ 

cấp rác. Để đạt đƣợc chu kỳ nhiệt phân tối ƣu trong lò, khoảng 15 phút cấp rác vào lò một lần 

với lƣợng rác khoảng 1/4 lƣợng rác đốt trong 1 giờ đảm bảo phân phối đều lƣợng chất thải 

cấp vào lò đạt công suất thiết kế. 

 

Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE gồm có 2 buồng đốt: sơ cấp và thứ cấp. 

2. Buồng đốt sơ cấp 2: 
Nhiệm vụ: là nơi tiếp nhận rác - tiến hành nhiệt phân rác thành thể khí - đốt cháy kiệt 

cốc (carbon rắn) còn lại sau quá trình nhiệt phân và các chất hữu cơ còn sót lại trong tro. 

Buồng đốt sơ cấp  2 đƣợc gia nhiệt bằng hai mỏ đốt gas B1 nhằm bổ sung và duy trì 

nhiệt độ nhiệt phân của rác trong buồng đốt sơ cấp từ 700-900
o

C. Dƣới tác dụng của nhiệt, 

diễn ra các quá trình phân hủy nhiệt các chất thải rắn và lỏng thành thể khí, trải qua các giai 

đoạn: bốc hơi nƣớc - nhiệt phân - ôxy hóa một phần các chất cháy. 

Không khí cấp cho quá trình cháy sơ cấp chủ yếu là đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt sơ 

cấp và hòa trộn một phần với khí nhiệt phân trƣớc khi chuyển sang buồng đốt thứ cấp. Lƣợng 

không khí dƣ rất nhỏ bởi ở buồng đốt sơ cấp  2 chủ yếu quá trình cháy tạo thành bán khí, nó 

đƣợc điều chỉnh nhằm đáp ứng chế độ nhiệt phân của mẻ rác đốt. 

Mỏ đốt nhiên liệu đƣợc bố trí thuận lợi cho sự chuyển động của ngọn lửa và trao đổi nhiệt 

với rác thải, đồng thời đảm bảo đốt cháy kiệt phần tro còn lại sau chu kỳ đốt. 

Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt sơ cấp  2 bằng cặp nhiệt điện 

XA (Cromen-Alumen) có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ. 

Khí H2 tạo thành do hơi nƣớc cấp vào vùng cháy để khống chế nhiệt độ buồng đốt sơ 

cấp cùng với khí nhiệt phân dƣới tác dụng của cơ học khí trong buồng lò đƣợc đƣa sang 

buồng đốt thứ cấp 3 qua kênh dẫn khí nằm phía trên buồng đốt sơ cấp. 

Chỉ còn một lƣợng nhỏ tro (3-5%), chủ yếu là các ôxyt kim loại hay thủy tinh, gốm 

sành sứ trong rác nằm trên mặt ghi, chúng sẽ đƣợc tháo ra ngoài qua khay tháo tro theo chu 

kỳ và có thể đem đi đóng rắn làm vật liệu xây dựng hay chôn lấp an toàn do đã đốt kiệt các 

chất hữu cơ. 

3. Buồng đốt thứ cấp 3: 
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Khí nhiệt phân từ buồng đốt sơ cấp  2 chuyển lên buồng đốt thứ cấp  3 chứa các chất 

cháy có nhiệt năng cao (CO, H2, CnHm…), tại đây chúng đƣợc đốt cháy hoàn toàn tạo thành 

khí CO2 và H2O nhờ lƣợng ôxy trong không khí cấp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ của buồng đốt 

thứ cấp đƣợc duy trì từ 1.050-1.300
o
C bởi mỏ đốt nhiên liệu gas B2. Nhờ nhiệt độ cao và thời 

gian lƣu khí trong buồng đốt đủ lâu (trên 2 giây) đảm bảo thiêu hủy hoàn toàn các chất thải 

độc hại, đặc biệt là Dioxin, Furans và mùi. 

Hiệu suất xử lý của lò đốt rác phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả thiêu đốt và phản ứng 

diễn ra trong buồng đốt thứ cấp  3 có tính quyết định đối với toàn bộ quá trình xử lý bằng 

phƣơng pháp thiêu hủy. Vì vậy sự bố trí hợp lý của Mỏ đốt B2 tạo nên sự đồng đều nhiệt độ 

trong lò, tăng hiệu quả thiêu đốt và tạo dòng khí chuyển động xoáy rất có lợi cho việc hòa 

trộn, tiếp xúc của các quá trình phản ứng. 

Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt thứ cấp  3 bằng cặp nhiệt điện 

XA (Cromen-Alumen) vỏ bọc bằng Ceramic có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ. 

4. Buồng đốt bổ sung 4: 
Đây là một trong những bí quyết công nghệ quan trọng để lò đốt rác FBE vừa đảm bảo 

bẻ gãy mạch vòng và đốt kiệt các khí carburhydro độc hại ở nhiệt độ cao trong thời gian dài 

vừa đáp ứng yêu cầu tiết kiệm tối đa nhiên liệu sử dụng. 

Luồng khí đi ra khỏi buồng đốt thứ cấp  3 còn đƣợc đốt cháy tiếp một thời gian dài ở 

nhiệt độ cao trong buồng đốt bổ sung  4 nhằm đốt cháy triệt để thành phần khí và chất hữu cơ 

còn sót lại, tăng thời gian lƣu cháy ở nhiệt độ cao đƣợc đảm bảo nhờ vỏ thiết bị cách nhiệt 

hầu nhƣ tuyệt đối với kết cấu và vật liệu đặc biệt. 

5. Thiết bị lọc bụi kép 5: 
Đây là loại thiết bị lọc bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính, kết hợp và xen kẽ với 

quá trình giải nhiệt trong thiết bị giải nhiệt  6 để lắng tách các thành phần bụi vô cơ và bồ 

hóng có kích thƣớc >10m trƣớc khi vào thiết bị xử lý tiếp theo. 

Bụi lắng đƣợc tháo ra từ thiết bị lọc bụi  5 theo định kỳ trong quá trình hoạt động liên tục 

của hệ thống lò đốt. Chúng đƣợc đem đi xử lý tiếp cùng với tro thải dƣới ghi của lò đốt. 

6. Thiết bị giải nhiệt 6: 
Khí nóng từ lò đốt tiếp tục đƣợc chuyển động sang thiết bị giải nhiệt  6 để tiến hành làm 

nguội bằng môi chất không khí, nhờ đó mà khí thải đƣợc làm mát và hạ thấp nhiệt độ tới giá 

trị cho phép trƣớc khi vào thiết bị xử lý bằng phƣơng pháp hấp thụ. 

Để tăng cƣờng hiệu quả trao đổi nhiệt, thiết bị giải nhiệt  6 có cấu tạo đặc biệt với hai hệ 

thống giải nhiệt liên hoàn, bề mặt trao đổi nhiệt lớn và cƣờng độ đối lƣu cao nhờ hệ thống 

quạt gió với lƣu lƣợng lớn, vận tốc cao qua các bề mặt trao đổi nhiệt có cánh. 

7. Xiclon nƣớc 7: 
Khí thải sau khi đƣợc làm mát ở thiết bị giải nhiệt  6 vẫn còn chứa bụi có kích thƣớc nhỏ 

(kích thƣớc dƣới 5mm) vì vậy cần đƣa qua thiết bị xiclon nƣớc 7. 
Thiết bị xiclon nƣớc làm việc dựa trên nguyên lý kết hợp: vừa có tác dụng thấm ƣớt các 

hạt bụi bởi các hạt dung dịch đƣợc phun vào thiết bị với hệ số phun cao, vừa có tác dụng làm 

nguội dòng khí nhờ dung dịch chứa chất kiềm để trung hòa khí axít. Bụi sau khi thấm ƣớt nhờ 

chuyển động xoáy của dòng khí tạo lực ly tâm làm cho các hạt bụi này tách ra khỏi dòng khí và 

va đập với thành thiết bị sau đó trôi xuống phễu thu. 
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8. Tháp hấp thụ 8: 
Khí thải sau khi đƣợc làm nguội và lắng bụi sơ bộ trong thiết bị xiclon nƣớc  7 sẽ đƣợc 

đƣa tiếp sang tháp hấp thụ 8 là loại tháp rửa có ô đệm nhờ áp suất âm tạo bởi quạt hút Q. 

Tại đây, dung dịch hấp thụ tính kiềm (NaOH, Na2CO3 hay Ca(OH)2) từ bể tuần hoàn  10 

đƣợc máy bơm cấp và phun vào buồng tháp hấp thụ với hệ số phun lớn. Các khí thải (SO2, 

HCl, HF…) sẽ bị dung dịch hấp thụ và trung hòa. Quá trình này đồng thời làm lắng nốt phần 

bụi có kích thƣớc nhỏ còn lại trong khí thải. Bộ tách giọt nƣớc trong tháp hấp thụ  8 sẽ đƣợc 

thu hồi lại các giọt nƣớc nhỏ bị dòng khí chuyển động kéo theo. 

9. POT carbon hoạt tính 9: 
Để xử lý triệt để khí độc còn sót trong khói thải trƣớc khi thoát ra môi trƣờng, trong hệ 

thống có lặt đặt thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính (Activated carbon) gọi là POT carbon 9. 

Than hoạt tính sử dụng ở đây có diện tích bề mặt ngoài rất lớn để tăng khả năng hấp phụ 

tạp chất, nhờ cấu trúc đặc biệt, diện tích bề mặt của tất cả các lỗ rỗng có thể đạt tới 

800-2.500 m
2

/g trong 1g than hoạt tính nên chúng có thể hấp phụ rất mạnh đối với các khí 

độc hại còn lại trong khí thải kể cả dioxin, furan và các kim loại nặng… 

10. Bể dung dịch tuần hoàn 10: 
Nƣớc thải ra từ xiclon nƣớc  7 và tháp hấp thụ  8 đƣợc thu hồi về bể chứa dung dịch tuần 

hoàn 10 để làm nguội, lắng tách cặn và bổ sung hóa chất để đảm bảo độ pH trƣớc khi đƣợc tái 

tuần hoàn sử dụng trong xiclon nƣớc và tháp hấp thụ. 

Theo định kỳ, cặn xả ra từ bể dung dịch tuần hoàn  10 đƣợc đem đi xử lý tiếp hay pha 

vào đốt cùng với chất thải rắn khác trong lò đốt. 

11. Ống khói thải 11: 
Khí sạch sau khi ra khỏi POT carbon  9 đã đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng cho 

phép có nhiệt độ dƣới 200
o

C đƣợc quạt hút Q đƣa vào ống khói thải  11 cao trên 15m để phát 

tán ra ngoài môi trƣờng. 

Quạt hút Q có tác dụng khắc phục trở lực của khí thải trên đƣờng dẫn khói từ lò đến ống 

khói và tạo áp suất âm ở buồng đốt sơ cấp. Có van điều tiết để điều khiển chế độ áp suất của hệ 

thống lò. 

12. Bộ điều khiển tự động 12: 
Bộ điều khiển đƣợc thể hiện trên tủ điện: thông qua thiết bị cài đặt của đồng hồ đo nhiệt 

độ, ngƣời vận hành dễ dàng điều khiển nhiệt độ buồng đốt sơ cấp và thứ cấp theo yêu cầu 

công nghệ của quá trình thiêu đốt, điều khiển tự động hay bằng tay toàn bộ các thiết bị động 

lực của cả hệ thống lò đốt. 

Công dụng của bộ điều khiển tự động đối với lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE: 

điều khiển tự động quá trình đốt cháy nhiên liệu của các đầu đốt B1 và B2 theo quy trình 

công nghệ đề ra; điều khiển tự động các thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt: nhiệt độ buồng 

đốt sơ cấp và thứ cấp; tiến hành các thao tác điều khiển quá trình chạy lò, đảm bảo an toàn 

cho hệ thống khi làm việc. 

Điều khiển tự động theo vị trí với các bƣớc cơ bản sau: nhận tín hiệu đo tức thời của thông 

số cần điều khiển nhờ các cảm biến. Bộ phận điều khiển so sánh với giá trị đặt trƣớc của đại 

lƣợng cần điều khiển với giá trị tức thời. Sau đó tác động lên cơ quan điều chỉnh để đƣa đại 

lƣợng cần điều khiển về giá trị đặt trƣớc. 
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Ngoài ra lò còn lắp hệ thống camera quan sát các hoạt động cấp rác và khói thải trên đỉnh 

ống khói nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời vận hành nhận biết nhanh và trực tiếp kết quả 

hoạt động của lò để từ đó có những điều chỉnh nhanh chóng, thích hợp, đồng thời để ngƣời 

điều hành có thể theo dõi, ghi lại tình trạng hoạt động lò thƣờng xuyên, liên tục… 

 Xử lý tro bùn và nƣớc thải sau khi xử lý: 
- Tro của lò đốt rác FBE xả ra từ buồng đốt sơ cấp chiếm khoảng 5% tổng khối lƣợng 

rác thiêu đốt, sau khi đƣợc xử lý ở nhiệt độ cao đã hoàn toàn triệt tiêu các chất hữu cơ, vi 

trùng và vi khuẩn nguy hại, sẽ tiếp tục đƣợc đƣa đi sang Công ty Môi trƣờng Đô thị tỉnh Thái 

Nguyên xử lý đóng rắn hay bê tông hóa… 

- Váng bọt bẩn trong bể dung dịch tuần hoàn  10 đƣợc hớt lên cùng với nƣớc chứa cặn 

có thể đƣợc pha trộn với rác khô để đem đi đốt lại trong lò vừa nhằm xử lý triệt để vừa làm 

tăng độ ẩm để khống chế tốc độ nhiệt phân ban đầu của rác. 

Trên hình trình bày sơ đồ công nghệ xử lý tro bụi từ xe tháo tro và cặn lắng từ bể dung 

dịch tuần hoàn  10: dung dịch đã qua sử dụng nhiều lần đƣợc tháo qua bể xử lý nƣớc chung 

của hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy; cặn xả ra từ bể dung dịch đƣợc đốt lại trong lò ở 

dạng lỏng, dạng rắn hoặc đem đi xử lý nhƣ ổn định - hóa rắn hay chôn lấp an toàn. 

 
 

 

+ Thông số kỹ thuật chính của lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Công suất thiêu hủy rác Kg/h 100 - 2.000 

2 Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp o
C

 ≥ 800 

3 Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp (tùy loại rác) o
C

 ≥ 1,050 

4 
Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp khi đốt chất thải công nghiệp có chứa các 

thành phần halogel hữu cơ 
o
C

 ≥ 1,300 

5 Thời gian lƣu cháy Giây ≥ 2 

6 Cƣờng độ rối Re - 7,000 

7 Lƣợng ôxy dƣ % ≥ 6 
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8 Chiều cao ống khói M ≥ 15 

9 
Tiêu hao nhiên liệu:  

(Nhiệt trị rác ≥ 2.500 Kcal/kg)  - khi đốt gas LPG 

Kg/kg 

rác 
0.05 -0.15 

10 Công suất điện tiêu thụ (3 pha, 380V) KW.h 20 – 100 

11 Lƣu lƣợng khói thải N.m
3
/h 

1,000-

20,000 

12 Nhiệt độ khói thải thoát ra môi trƣờng 
0
C

 
< 250 

13 Tốc độ khói thải m/s 20 – 25 

14 Nhiệt độ ngoài vỏ lò 
0
C

 
≤ 60 

15 
An toàn điện, điện trở nối đất đối với các bộ phận kim loại có thể tiếp 

xúc trực tiếp với ngƣời 
Ω ≤ 4 

 

+ Chế độ nhiệt và chế độ nhiệt độ của lò đốt rác FBE 

 
Hình: Chế độ nhiệt độ và chế độ nhiệt của buồng đốt sơ cấp 

 

 

 
Hình:Chế độ nhiệt độ và chế độ nhiệt của buồng đốt thứ cấp 
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+ Mô hình lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE 

 
Hình: Mô hình hệ thống lò Tuy-nen đốt rác công nghiệp nguy hại (dạng băng chuyền) 

 

6.3.11. Công nghệ lò đốt rác y tế LODY-50 

 Sơ đồ công nghệ lò đốt rác y tế LODY-50 
Lò đốt rác y tế LODY-50 bao gồm các bộ phận chính đƣợc thể hiện trên sơ đồ nguyên lý 

hình dƣới 

 
Hình: Sơ đồ nguyên lý của các Lò đốt rác y tế LODY-50 
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1.  Thùng chứa rác y tế  6.  Ống khói 

2.  Buồng đốt sơ cấp  7.  Quạt cấp khí 

3.  Buồng đốt thứ cấp  8.  Quạt Ejector 

4.  Bộ lắng bụi quán tính  9.  Bộ điều khiển tự động 

5.  POT carbon hoạt tính  10. M1, M2: Đầu đốt sơ cấp, thứ cấp 

 

 Cấu hình lò đốt rác y tế LODY-50 
Bảng: Bảng liệt kê các cụm thiết bị chính của Lò đốt rác y tế LODY-10 
 

 

TT 
 

CÁC CỤM THIẾT BỊ CHÍNH CỦA LÒ ĐỐT RÁC 
 

Số lƣợng 
 

1 
 

BUỒNG ĐỐT SƠ CẤP: THÂN BUỒNG, CỬA CẤP RÁC… 
 

01 
 

2 
 

BUỒNG ĐỐT THỨ CẤP: THÂN BUỒNG, ỐNG QUAN SÁT… 
 

01 
 

3 
 

BUỒNG ĐỐT BỔ SUNG: THÂN BUỒNG, CÁCH NHIỆT 
 

01 
 

4 
 

BỘ THIẾT BỊ ĐỐT SƠ CẤP: MỎ ĐỐT, LINH KIỆN… 
 

01 
 

5 
 

BỘ THIẾT BỊ ĐỐT THỨ CẤP: MỎ ĐỐT, LINH KIỆN… 
 

01 
 

6 
 

BỒN NHIÊN LIỆU: BỒN DẦU, VAN, ĐO MỨC DẦU… 
 

01 
 

7 
 

HỆ CẤP DẦU: BƠM, VAN, ĐƢỜNG ỐNG, LINH KIỆN… 
 

- 
 

8 
 

QUẠT CẤP KHÍ: MÔ TƠ, QUẠT LY TÂM, LINH KIỆN… 
 

01 
 

9 
 

HỆ THỐNG CẤP KHÍ: VAN, ĐƢỜNG ỐNG, LINH KIỆN… 
 

- 
 

10 
 

BỘ LỌC BỤI: THÂN, BỘ TẠO XOÁY QUÁN TÍNH… 
 

01 
 

11 
 

POT CARBON HOẠT TÍNH: HỘP CHỨA, VẬT LIỆU CARBON.. 
 

01 
 

12 
 

QUẠT EJECTOR: MÔ TƠ, QUẠT LY TÂM, LINH KIỆN… 
 

01 
 

13 
 

BỘ THÁO TRO: HỆ GHI LẬT, KHAY TRO… 
 

01 
 

14 
 

HỆ THANG THAO TÁC: THANG, SÀN 
 

01 
 

15 
 

HỆ THỐNG THOÁT KHÓI: ỐNG KHÓI, BÍCH, VAN… 
 

01 
 

16 
 

THU LÔI CHỐNG SÉT: KIM THU, CÁP/ CỌC TIẾP ĐỊA… 
 

01 
 

17 
 

HỆ GIẰNG ĐỠ: CÁP GIẰNG, CỌC BÊ TÔNG, TĂNG ĐƠ… 
 

01 
 

18 
 

THIẾT BỊ ĐO – ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: NHIỆT ĐỘ LÒ 
 

01 
 

19 
 

HỆ ĐƢỜNG ĐIỆN LƢỚI: 3 PHA 380/220V – CS 10 KW 
 

01 
 

20 
 

TỦ ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN 
 

01 
 

21 
 

CÁC THIẾT BỊ LIÊN QUAN KHÁC 
 

- 
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 Nhà xƣởng lắp đặt lò đốt rác y tế LODY-50 
Nhà xƣởng lắp đặt các Lò đốt rác y tế LODY-50 đƣợc thiết kế tiêu chuẩn, có tính tiện 

dụng, thông thoáng, tối ƣu hóa công năng và đặc biệt là có kích thƣớc nhỏ gọn, dễ lắp đặt. 

Cấu tạo và quy cách nhà xƣởng, vị trí lắp đặt thiết bị cùng các chức năng của chúng đƣợc 

thể hiện ở 2 hình dƣới: 

 
Hình: Hình chiếu bằng nhà xƣởng đặt Lò đốt rác y tế LODY-50 
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Hình: Hình chiếu đứng nhà xƣởng đặt Lò đốt rác y tế LODY-50 
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+ Thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt rác y tế LODY-50 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Công suất thiêu hủy rác Kg/h 50 

2 Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp o
C

 ≥ 800 

3 Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp (tùy loại rác) o
C

 ≥ 1.050 

4 
Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp khi đốt rác y tế có chứa các thành phần halogen 

hữu cơ 
o
C

 ≥ 1.300 

5 Thời gian lƣu cháy giây ≥ 1,5 

6 Cƣờng độ rối Re - 7000 

7 
Tiêu hao nhiên liệu dầu DO 

(Với nhiệt trị rác ≥ 2.500 Kcal/kg) 

Kg/kg 

rác 

0,15 ÷ 

0,25 

8 Công suất điện tiêu thụ (3 pha, 380/220V) KW.h 3 ÷ 6 

9 Lƣu lƣợng khói thải N.m
3
/h 400 ÷ 500 

10 Nhiệt độ khói thải thoát ra môi trƣờng 
o
C ≤ 200 

11 Tốc độ khói thải m/s 20 ÷ 25 

12 Nhiệt độ ngoài vỏ lò 
o
C ≤ 50 

13 
An toàn điện, điện trở nối đất đối với các bộ phận kim loại có thể tiếp xúc 

trực tiếp với ngƣời 
Ω ≤ 4 

 

6.3.12. Ổn định hóa rắn chất thải 

Quy trình công nghệ ổn định hóa rắn chất thải đƣợc thể hiện trong hình dƣới: 

 
 

Thuyết minh quy trình: 

Ổn định và hóa rắn là quá trình làm tăng các tính chất vật lý của chất thải, giảm rò rỉ hòa 

tan các chất ô nhiễm vào môi trƣờng, cải thiện đặc tính vật lý về chất thải. Quá trình đóng rắn 
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có sử dụng các chất phụ gia để làm thay đổi bản chất vật lý của chất thải (thay đổi tính kéo, nén 

hay độ thấm).  

Công thức hóa rắn đƣợc nghiên cứu với từng loại chất thải đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp 

hóa rắn. Chất thải cần hóa rắn đƣợc nghiền, sau đó đƣợc đƣa vào máy trộn theo từng mẻ. Các 

chất nhƣ xi măng, cát, phụ gia đƣợc sử dụng trong quá trình hóa rắn. Quá trình trộn diễn ra làm 

cho các thành phần trong hỗn hợp hòa trộn đều tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau thời gian hòa 

trộn cần thiết, hỗn hợp đƣợc cho vào các khuôn, hoặc đƣa vào máy ép thủy lực. Sau khi quá 

trình ổn định diễn ra, các thành phần ô nhiễm hoàn toàn bị cô lập. Sản phẩm hóa rắn đƣợc chôn 

lấp an toàn nếu không đạt độ rò rỉ (hàm lƣợng chất ô nhiễm sau hóa rắn vƣợt ngƣỡng QCVN 

07:2009/BTNMT) hoặc dùng làm vật liệu xây dựng.  

Tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu trong bê tông đƣợc thực hiện theo kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm trong phòng thí nghiệm.  

Nƣớc thải rò rỉ từ quá trình ổn định không đáng kể,tuy nhiên, sẽ đƣợc thu gom và đƣa vào 

hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy để xử lý.  
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CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

SƠ BỘ 

 
7.1. Giới thiệu chung 

“Nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Yên Bình” tại xã Nhã Lộng, Phú Bình, 

Thái Nguyên dự kiến đƣợc xây dựng trên khu đất rộng 12.000 m². 

Mục đích của đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và 

tiêu cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong Nhà máy và khu vực lân cận, để từ đó đƣa ra các giải 

pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác 

động rủi ro cho môi trƣờng và cho Nhà máy khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu 

về tiêu chuẩn môi trƣờng.  

 

7.2. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm chỉ thị 

7.2.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

- Khí NH3, H2S tại khu vực tiếp nhận rác thải đầu vào, tại các băng chuyền, các thiết bị 

máy móc do rác thải bám vào. 

- Mùi hôi phát sinh từ rác. 

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án. 

- Bụi phát sinh tại khu nghiền liệu, phối trộn phụ gia và đống bao sản phẩm và khu vực làm 

gạch, vật liệu xây dựng. 

- Khí thải CH4, NH3, H2S tại khu vực Nhà ủ sục khí. 

- Khí thải HCl, THC tại khu vực gia nhiệt các sản phẩm nhựa, điện năng  

- Bụi, khí thải (CO, SOx, NOx, THC…) do các hoạt động giao thông vận tải trong giai đoạn 

thi công dự án và trong phạm vi nhà máy khi dự án đã  đi vào hoạt động. 

 

7.2.2. Nguồn gây ồn 

- Tiếng ồn do hoạt động san ủi mặt bằng, phƣơng tiện vận chuyển trong giai đoạn thi công 

dự án. 

- Tiếng ồn do hoạt động của băng chuyền, do máy nhấn thuỷ lực… 

- Tiếng ồn do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển trong phạm vi nhà máy. 

 

7.2.3. Nguồn gây ô nhiễm nƣớc  

Công nghệ sản xuất của nhà máy không phát sinh ra nƣớc thải sản xuất. Nƣớc rỉ rác đƣợc 

thu gom theo các rảnh thoát nƣớc về bể chứa rồi đƣợc phun lại vào nhà ủ rác để làm ẩm nguyên 

liệu đầu vào. 

Nguồn ô nhiễm nƣớc có thể do dự án gây ra bao gồm: 

- Chất rắn lơ lửng, dầu mở vôi vữa… trong quá trình xây dựng. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên có chứa các chất cặn bã, các chất hữu cơ 

(BOD/COD), các chất lơ lửng (SS), các chất dinh dƣỡng (N,P) và vi sinh. 

Vào mùa mƣa, nƣớc chảy tràn trên mặt bằng của Nhà máy cũng là tác nhân gây ô nhiễm 

môi trƣờng. 
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7.2.4. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công dự án nhƣ: đất đá, vôi vữa… 

- Chất thải rắn sản xuất là chất thải rắn không thể tận dụng trong dây chuyền công nghệ 

của Nhà máy. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn của cán bộ công nhân viên lao động tại nhà máy chủ 

yếu là bao bì PE, Plastic, các chất trơ, rau quả thừa và các hợp chất hữu cơ. 

 

7.3. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại 

Việc thực hiện dự án đã có những tác động đến môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, 

môi trƣờng đất, đến đời sống kinh tế xã hội của địa phƣơng. Mỗi tác động đều có những mức 

độ ảnh hƣởng khác nhau lên những đối tƣợng khác nhau. Tuy nhiên những tác động đó đều có 

khả năng khắc phục đƣợc. Dự án đã đƣa ra các biện pháp trên cơ sở đó chúng tôi bổ sung thêm 

một số biện pháp nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động. 

 

7.3.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn 

Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn thi công  

Quá trình thi công sẽ phát sinh nhiều bụi làm ô nhiễm môi trƣờng không khí do đó phải 

tƣới nƣớc bề mặt đất để giảm bụi. 

Khi vận chuyển vật liệu không nên dùng các xe quá cũ. Vì những chiếc xe này khi làm 

việc gây ra tiếng ồn. Các xe chở vật liệu rời không đƣợc chở quá đầy và cần phải che chắn cẩn 

thận để tránh vật liệu rơi rớt tạo bụi. 

Đồng thời các xe vận chuyển nguyên vật liệu tránh chạy vào các giờ cao điểm. 

 

Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn vận hành 

+ Khống chế ô  nhiễm do mùi hôi 

- Giáo dục ý thức tôn trọng quy trình công nghệ sinh học và kỷ luật lao động cho mỗi cán 

bộ công nhân trong nhà máy xử lý rác, giữ cho nhà máy luôn sạch đẹp, không có mùi hôi khó 

chịu. 

- Xây dựng mái nhà xƣởng theo kiểu mái công nghiệp tức là có các của thông gió ở phía 

trên nhƣ vậy sẽ tạo ra các luồn gió tự nhiên làm cho nhà xƣởng thông thoáng sẽ giảm mùi hôi 

và nồng độ các khí có trong khói thải … 

- Máy móc thiết bị nên đƣợc bảo trì, bảo dƣỡng theo định kì để đảm bảo cho dây chuyền 

đƣợc hoạt động liên tục tránh tình trạng ùn tắc không xử lý hết lƣợng rác trong ngày gây mùi 

hôi do các hợp chất hữu cơ phân huỷ. 

 

+ Khống chế ô nhiễm các khí ở các lò đốt 

Dự án đã đƣa ra các biện pháp sau: 

- Trang bị các thiết bị xử lý khói thải lò đốt cho tất cả các lò đốt trong nhà máy. 

- Nâng cao chiều cao ống khói. 

- Nếu thực hiện các biện pháp trên thì vấn đề ô nhiễm do khói lò đã đƣợc giải quyết. Đồng 

thời với biện pháp công trình đã nêu ở phần giảm thiểu mùi thì có thể hạn chế vấn đề khói lò 

trong phân xƣởng một cách đáng kể. 

+ Khống chế ô nhiễm bụi 
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Đây cũng là một tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng không khí đáng đƣợc quan tâm nhều ở 

nhà máy. Dự án cũng đã quyết định đầu tƣ hệ thống hút và lọc khí thải, khói, bụi, hơi ẩm tại 

các băng tải, sàng lòng, máy búa văng, máy đùn sợi dẻo tái chế, tại thùng sấy quay giảm ẩm 

mùn hữu cơ… Nhƣ vậy vấn đề bụi trong Nhà máy trên cơ bản đƣợc giải quyết. 

 

7.3.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc 

Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc trong giai đoạn thi công xây dựng 

Quá trình sinh hoạt “tạm bợ” của công nhân từ các lán trại gây ô nhiễm môi trƣờng đặc 

biệt là môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất. Để khắc phục trình trạng này nên tăng cƣờng sử 

dụng nhân lực địa phƣơng và xây dựng các công trình vệ sinh ở khu lán trại nhƣ cống rãnh, nhà 

vệ sinh, nhà tắm, hồ rác… 

Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản  lý công nhân tốt nhất. 

 

Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc trong giai đoạn vận hành 

Trong quá trình hoạt động, nguồn ô nhiễm nƣớc tại Nhà máy là nƣớc thải sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên và nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy. Biện pháp khống chế các 

nguồn nhƣ sau: 

+ Biện pháp khống chế ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại Nhà máy (nƣớc thải vệ sinh) ƣớc tính khoảng 3m
3
/ngày sẽ 

đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp tự hoại. 

Nƣớc thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc thu gom và dẫn về bể tự hoại 02 ngăn. Bể tự hoại 

là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng đƣợc giữ lại 

trong bể từ 3-6 tháng , dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật kị khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, 

một phần tạo thành các chất vô cơ hào tan. Nƣớc lắng trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu 

suất lắng cao. 

Nƣớc sau xử lý sẽ tự thấm vào đất. 

Phần cặn lắng định kì 06 tháng sẽ đuợc hút lên đƣa sang dây chuyền sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh để xử lý. 

Sắp tới, khi xây dựng nhà ăn cho công nhân Nhà máy sẽ thêm 02 cụm nhà vệ sinh và bể tự 

hoại với tổng thể tích chứa là 06m
3
 để thu gom và xử lý nƣớc thải từ nhà vệ sinh và nƣớc thải 

sinh hoạt tại khu vực này. 

+ Biện pháp khống chế ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn 

Vào mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy sẽ cuốn theo tạp chất, dầu mở 

rơi vãi. Lƣợng nƣớc mƣa này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn 

nƣớc mặt tiếp nhận hoặc gây bồi lắng ảnh hƣởng đến đất canh tác. Để tránh tác động này, Dự 

án đã thực hiện các biện pháp sau: Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy với 

Trồng cây xung quanh khu vực để chống xói mòn. 

 

7.3.3. Biện pháp khống chế chất thải rắn  

+ Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm đất đá cát sạn và chất thải sinh 

hoạt của công nhân. Biện pháp khống chế mà chúng tôi đƣa ra là: Đối với đất đá cát sạn… 

đƣợc dùng để làm đƣờng nội bộ, san lấp…. Còn đối với rác thải của công nhân đƣợc thu gom 

để đƣa vào xử lý trong nhà máy chính nhà máy xử lý rác thải Yên Bình. 
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+ Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn vận hành 

 1. Chất thải sản xuất: Đối với vỏ lon, kim loại: thu gom riêng và  bán 

 2. Chất thải rắn sinh hoạt:Chủ yếu là thức ăn thừa do hoa quả, bao bì đựng thức ăn, chai 

lọ …chuyển sang khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào để phân loại và chế biến phân. 

 

7.3.4. Quy hoạch cây xanh 

Cây xanh có tác dụng cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm ồn. Ngoài ra cây xanh còn hấp 

thụ các khí độc hại trong không khí và giảm lƣợng bụi phát tán đi xa. Cây xanh sẽ đƣợc trồng 

xung quanh tƣờng rào, khu vực sản xuất của Nhà máy, khu vực làm việc và khu vực nhà nghỉ 

của công nhân.  

 

7.3.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố 

Vệ sinh và an toàn lao động 

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Bố trí nhân viên chuyên trách về an toàn lao động. Nhân viên có trách nhiệm theo dõi, 

hƣớng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh và lao động cho tất cả các lao động của nhà máy. 

- Định kỳ kiểm tra tu sửa máy, thiết bị, nhà xƣởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn và vệ 

sinh lao động của Việt Nam. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện kiểm tra và nhắc nhở mọi 

ngƣời lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định , nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động trong đơn vị. 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn của nhà nƣớc. 

Thực hiện các biện pháp khống chế nêu trên để cải thiện môi trƣờng lao động. Huấn luyện 

và trang bị đầy đủ các thiết bị lao động cho công nhân nhƣ khẩu trang bảo vệ bụi, nút bịt tai 

chống tiếng ồn… 

- Tổ chức khám định kỳ cho công nhân làm việc tại nhà máy (01 năm/ lần) nhằm phát hiện 

các bệnh nghề nghiệp để điều trị kịp thời và có thể thay đổi vị trí công tác cho phù hợp với 

ngƣời lao động. 

- Thƣờng xuyên tiến hành rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC nhằm phát hiện 

những sai sót để uốn nắn kịp thời hoặc có biện pháp tích cực nhằm loại trừ nguy cơ cháy . 

 

7.4. Kết luận  

Từ các phân tích trình bày trên đây, có thể rút ra một số kết luận và kiến nghị sau: Quá 

trình thực hiện dự án cũng nhƣ khi dự án đã đi vào hoạt động sẽ gây ra những tác động đến môi 

trƣờng khu vực. Tuy nhiên với việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật trên có thể nhận thấy rằng 

mức độ tác động của dự án lên môi trƣờng là không lớn, có thể chấp nhận đƣợc. Đây là một dự 

án khả thi về môi trƣờng. Nhà máy cam kết sẽ áp dụng các phƣơng án phòng chống và xử lý 

môi trƣờng nhƣ đã trình bày trong báo cáo này nhằm đảm bảo đƣợc các tiêu chuẩn môi trƣờng 

Việt Nam. Nhà máy sẽ kết hợp với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc và cơ quan chuyên môn, cơ 

quan quản lý môi trƣờng trong quá trình giám sát, thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý rác thải 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. 
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CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 
 

8.1. Căn cứ pháp lý lập tổng mức đầu tƣ 

Tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp 

Yên Bình” tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đƣợc lập dựa trên hồ sơ khái 

toán chi phí xây dựng công trình, chi phí mua sắm dây chuyền thiết bị xử lý rác thải và các căn 

cứ văn bản luật sau đây: 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nƣớc Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị 

định số 158/2003/NĐ-CP; 

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất 

lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật thuế giá trị gia tăng; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu 

tƣ và xây dựng công trình; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về 

quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; 

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tƣ 

xây dựng công trình; 

- Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về Thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nƣớc; 

- Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/10/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nƣớc; 

- Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hƣớng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm 

định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng công trình; 

- Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

- Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng dẫn 

việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”; 

- Thông tƣ 18/2008/TT-BXD bổ sung một số phƣơng pháp xác định chi phí xây dựng trong 

dự toán xây dựng công trình tại Thông tƣ 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành. 

- Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 

123/2008/NĐ-CP; 

- Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
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- Thông tƣ 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 25 tháng 04 năm 2013 hƣớng dẫn chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

- Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Phú Bình về việc quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới xã Nhã Lộng; 

- Quyết định 2683/QĐ- UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Bình. 

- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và dự 

toán công trình. 

 Và các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và dự 

toán công trình. 

 

8.2. Tổng mức vốn đầu tƣ ban đầu 

8.2.1. Nội dung 

Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng “Nhà máy xử lý 

chất thải công nghiệp nguy hại Yên Bình” làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác 

định hiệu quả đầu tƣ của dự án. 

Tổng chi phí đầu tƣ bao gồm chi phí xây lắp công trình, chi phí mua sắm dây chuyền thiết 

bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí khác, chi phí sử dụng đất và 

khoản chi phí dự phòng. Tổng các khoản chi phí này sẽ là tổng  định mức vốn đầu tƣ ban đầu. 
 

(1) Chi phí xây dựng và lắp đặt 

Tổng chi phí xây dựng và lắp đặt là 11,962,350,000 đồng (Mƣời một tỷ, chín trăm sáu 

mƣơi hai triệu, ba trăm năm mƣơi ngàn đồng). Bao gồm toàn bộ chi phí xây dựng khu hành 

chính, khu dịch vụ công, khu xử lý rác thải công nghiệp thể hiện cụ thể ở bảng tính toán sau: 
 

            ĐVT: 1,000 vnđ 

STT HẠNG MỤC ĐVT Khối 

lƣợng 

Đơn 

giá 

trƣớc 

thuế 

Đơn 

giá 

sau 

thuế 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

I.1 Khu hành chính và dịch vụ công 

cộng 

     

1 Phòng bảo vệ m² 25 2,273 2,500 62,500 

2 Nhà văn phòng m² 100 2,727 3,000 300,000 

3 Nhà để xe m² 100 2,273 2,500 250,000 

4 Nhà ăn m² 200 2,273 2,500 500,000 

5 Nhà nghỉ ca m² 200 2,273 2,500 500,000 

6 Trạm biến thế m² 100 1,364 1,500 150,000 

7 Trạm cân xe m² 100 1,091 1,200 120,000 

8 Trạm xử lý nƣớc cấp m² 160 1,100 1,210 193,600 

9 Garage - bãi xe vận chuyển m² 1,000 500 550 550,000 
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10 Cây xanh, mặt nƣớc, đƣờng giao 

thông, vùng bao quanh cách li 

m² 5,115 500 550 2,813,250 

I.2 Khu xử lý rác thải công nghiệp 

nguy hại 

     

1 Kho chứa và phân loại chất thải 

nguy hại 

m² 1,000 1,500 1,650 1,650,000 

2 Xƣởng xử lý và tái chế chất thải      

 Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng 

lò đốt 

m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh 

kiện điện tử 

m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và phá dỡ bóng đèn 

chứa thủy ngân thải 

m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và phá dỡ ắc quy chì 

thải 

m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, 

nhựa dính hóa chất 

m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại 

dính dầu mỡ 

m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu lƣu chứa và tái chế dung môi m² 200 1,000 1,100 220,000 

 Khu xử lý bùn thải và hóa rắn m² 1,000 1,000 1,100 1,100,000 

 Đƣờng đi giữa các phân khu m² 200 500 550 110,000 

3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp m² 200 700 770 154,000 

4 Bãi chứa kim loại m² 200 700 770 154,000 

I.3 Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất 

thải lỏng 

m² 500 2,500 2,750 1,375,000 

Tổng cộng m² 12,000   11,962,350 

 

(2) Chi phí đầu tƣ trang thiết bị máy móc 

Chi phí đầu tƣ máy móc thiết bị cho nhà máy xử lý rác thải bao gồm: 

          ĐVT: 1,000 vnđ 

STT HẠNG MỤC ĐVT Khối 

lƣợng 

Đơn giá 

trƣớc 

thuế 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 
II Máy móc thiết bị      

1 Lò đốt rác thải nguy hại HT 1 2,727,273 3,000,000 3,000,000 

2 Hệ thống xúc rửa thùng phuy, bao bì 

nguy hại 

HT 1 890,000 979,000 979,000 

3 Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, nhựa 

dính thành phần nguy hại 

HT 1 550,000 605,000 605,000 

4 Hệ thống tái chế đèn huỳnh quang HT 1 200,000 220,000 220,000 

5 Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc HT 1 350,000 385,000 385,000 
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quy thải 

6 Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh 

kiện điện tử 

HT 1 650,000 715,000 715,000 

7 Hệ thống tái chế dầu thải HT 1 550,000 605,000 605,000 

8 Hệ thống chƣng cất dung môi HT 1 450,000 495,000 495,000 

9 Hệ thống xử lý bùn thải HT 1 1,200,000 1,320,000 1,320,000 

10 Cột điện và dây trung thế từ đƣờng 

lộ vào nhà máy 

m 1,000 273 300 300,000 

11 Bình biến thế 200 KVA cái 1 650,000 715,000 715,000 

12 Xe cần cuốc cái 1 325,000 357,500 357,500 

13 Xe ủi cái 1 480,000 528,000 528,000 

 Cộng     10,224,500 

 

(3) Chi phí quản lý dự án: 

 Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây 

dựng công trình. 

 Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự 

án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công 

trình vào khai thác sử dụng. 

Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB) x 2.252% =  499,735,000 đồng  
GXL: Chi phí xây lắp 

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc 

 

(4) Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm các khoản chi phí : 

- Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.793% =  175,921,000 đ 

- Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.487% = 297,559,000 đ 

- Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.206% = 24,604,000 đ 

- Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.302% = 36,139,000 đ 

- Chi phí giám sát thi công xây lắp: GXL x 2.507% =  299,886,000 đ 

- Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị: GTB x 0.804% = 82,180,000 đ 

  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng = 916,289,000 đồng 

 

(5) Chi phí sử dụng đất:  
Theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái 

Nguyên phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014, giá bồi thƣờng đất 

và các khoản hỗ trợ khác tính trung bình khoảng 193,000 đồng/m
2
. 

Giá thuê đất 50 năm (chƣa VAT) = 193,000 đồng/m
2
 x 12,000 m

2
 = 2,316,000,000 đồng 

http://lapduan.com.vn 

http://lapduan.com.vn/
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(6) Chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết 

bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây 

dựng nói trên: 

- Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 0.5% = 59,812,000 đ 

- Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.339% = 75,287,000 đ 

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán = (GXL+GTB) x 0.210% =  46,518,000 đ 

- Chi phí lâp̣ báo cáo đánh giá tác đôṇg môi trƣờng = 330,000,000 đ 

 Chi phí khác =  511,618,000 đồng 

 

(7) Chi phí dự phòng  
Dự phòng phí = (GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x 5% = 1,205,725,000 đồng 

 Tổng chi phí đầu tƣ  ban đầu = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6+(7)  

= 27,900,000,000 đồng 

 

8.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ của dự án  

 

Bảng tổng hợp định mức vốn đầu tƣ của dự án     

ĐVT:1,000 vnđ 

STT HẠNG MỤC 
GT 

TRƢỚC THUẾ 
VAT 

GT  

SAU THUẾ 

I Chi phí xây dựng 10,874,864 1,087,486 11,962,350 

II Chi phí máy móc thiết bị 9,295,000 929,500 10,224,500 

III Chi phí quản lý dự án 454,305 45,430 499,735 

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 832,990 83,299 916,289 

1 Chi phí lập dự án 159,928 15,993 175,921 

2 Chi phí lập TKBVTC 270,509 27,051 297,559 

3 Chi phí thẩm tra TKBVTC 22,367 2,237 24,604 

5 Chi phí lập HSMT xây lắp 32,854 3,285 36,139 

7 Chi phí giám sát thi công xây lắp 272,623 27,262 299,886 

8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 74,709 7,471 82,180 

V Chi phí khác 465,107 46,511 511,618 

3 Chi phí bảo hiểm xây dựng 54,374 5,437 59,812 

4 Chi phí kiểm toán 68,443 6,844 75,287 

5 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 42,289 4,229 46,518 

6 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 300,000 30,000 330,000 

VI Chi phí đất 2,316,000 231,600 2,547,600 

VII Chi phí dự phòng 1,096,113 109,611 1,205,725 

 
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ 25,334,379 2,533,438 27,900,000 
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CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 

 
9.1. Tiến độ phân bổ vốn 

             

STT 
Năm Năm 2015 

Hạng mục Quý I Quý II Quý I Quý II 

1 Chi phí xây dựng 20% 30% 30% 10% 

2 Chi phí thiết bị   10% 10% 20% 

3 Chi phí tƣ vấn 50% 30% 20%   

4 Chi phí quản lý dự án  20% 20% 20% 20% 

5 Chi phí khác 10% 10% 20% 20% 

6 Chi phí đất 100%       

7 Dự phòng phí 20% 20% 20% 20% 

            

STT 
Năm Năm 2016 

Hạng mục Quý III Quý IV 

1 Chi phí xây dựng 10%   

2 Chi phí thiết bị 30% 30% 

3 Chi phí tƣ vấn     

4 Chi phí quản lý dự án  10% 10% 

5 Chi phí khác 20% 20% 

6 Chi phí đất     

7 Dự phòng phí 10% 10% 

 

9.2. Tiến độ thực hiện và sử dụng vốn của dự án   

Dự kiến dự án đƣợc triển khai thực hiện nhƣ kế hoạch sau:  

 

 
Hạng mục 

 
Năm 

2014 
Năm 2015 

Năm 

2016 

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG       
  

1 Lập hồ sơ, xin chủ trƣơng đầu tƣ, xin địa điểm x x     
  

2 Nhận mặt bằng  x     
  

3 
Lập dự án đầu tƣ (FS) và đánh giá tác động 

MT (ĐTM) 
x x     

  

4 Xin giấy phép đầu tƣ  x       

GIAI ĐOẠN ĐẦU TƢ 
XÂY DỰNG 
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 Nhà máy xử lí nƣớc thải       
  

5 Chuẩn bị xây dựng  x     
  

6 Xây dựng nhà máy   x x x x 
  

7 Tuyển dụng và đào tạo      x   

8 Lắp đặt thiết bị xử lý      x x  

9 Chạy thử nghiệm, chuẩn bị hoạt động       x x 

 

Ngoài ra, tiến độ của dự án còn có thời gian dự phòng cho xây dựng và chuẩn bị vận hành, 

dự kiến thời gian muộn nhất để dự án bắt đầu hoạt động vào Quý III năm 2016. 

Theo đó, tiến độ sử dụng vốn theo từng năm đƣợc thực hiện nhƣ sau :  

 

STT Khoản mục chi phí 
Thành tiền 

trƣớc thuế 
VAT 

Thành tiền 

sau thuế 

1 Chi phí xây dựng 10,874,864 1,087,486 11,962,350 

2 Chi phí thiết bị 9,295,000 929,500 10,224,500 

3 Chi phí tƣ vấn 832,990 83,299 916,289 

4 Chi phí quản lý dự án 454,305 45,430 499,735 

5 Chi phí khác 465,107 46,511 511,618 

6 Chi phí đất 2,316,000 231,600 2,547,600 

7 Dự phòng phí 1,096,113 109,611 1,205,725 

 
Cộng 25,334,379 2,533,438 27,867,816 

 
Tổng mức đầu tƣ   27,900,000 

 

Với tổng mức đầu tƣ là 27,900,000,000 đồng (Hai mƣơi bảy tỷ chín trăm triệu đồng), 

trong đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 30%, còn lại vốn vay 70%. 

 

9.3. Vay và trả nợ  
Tổng mức đầu tƣ dự án là 27,900,000,000 đồng, trong đó vốn vay chiếm 70% tổng mức 

đầu tƣ xây dựng công trình tƣơng ứng với 19,400,000,000 đồng. Vay theo tiến độ đầu tƣ mỗi 

quý. 

Nguồn vốn vay dự kiến vay trong thời gian 120 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm. Thời 

gian ân hạn trả vốn gốc là 24 tháng và thời gian trả nợ là 96 tháng. 
Tỷ lệ vốn vay 70% Tổng mức đầu tƣ 

Số tiền vay 19,400,000 Ngàn đồng 

Thời hạn vay 60 tháng 

Ân hạn 18 tháng 

Lãi vay 12% /năm 

Thời hạn trả nợ 42 tháng 
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Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay trong thời gian ân hạn đƣợc trình bày ở bảng sau:  

          Đơn vị: 1,000 vnđ 

Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ trong kỳ Trả nợ trong kỳ Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

01/01/2015 01/01/2015 - 4,000,000 - - 

01/02/2015 01/02/2015 4,000,000 - 40,767 40,767 

01/03/2015 01/03/2015 4,000,000 - 36,822 36,822 

01/04/2015 01/04/2015 4,000,000 4,000,000 40,767 40,767 

01/05/2015 01/05/2015 8,000,000 - 78,904 78,904 

01/06/2015 01/06/2015 8,000,000 - 81,534 81,534 

01/07/2015 01/07/2015 8,000,000 4,000,000 78,904 78,904 

01/08/2015 01/08/2015 12,000,000  122,301 122,301 

01/09/2015 01/09/2015 12,000,000  122,301 122,301 

01/10/2015 01/10/2015 12,000,000 2,400,000 118,356 118,356 

01/11/2015 01/11/2015 14,400,000  146,762 146,762 

01/12/2015 01/12/2015 14,400,000  142,027 142,027 

01/01/2016 01/01/2016 14,400,000 3,000,000 146,762 146,762 

01/02/2016 01/02/2016 17,400,000  177,337 177,337 

01/03/2016 01/03/2016 17,400,000  165,896 165,896 

01/04/2016 01/04/2016 17,400,000 2,000,000 177,337 177,337 

01/05/2016 01/05/2016 19,400,000  191,342 191,342 

01/06/2016 01/06/2016 19,400,000  197,721 197,721 

 

9.4. Kế hoạch hoàn trả vốn vay 

Số tiền vay là 27,900,000,000 đồng. 

Thời gian ân hạn: 18 tháng. Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ không phải trả vốn gốc, chỉ 

phải trả lãi phát sinh theo dƣ nợ đầu kỳ. 

Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ sẽ tiến hành trả nợ cho ngân hàng. Phƣơng thức hoàn trả 

vốn vay: Trả gốc đều và tiền lãi tính theo dƣ nợ đầu kỳ. 

Nguồn trả vốn vay: Khi dự án đi vào hoạt động tạo ra lợi nhuận, sẽ dùng nguồn lợi nhuận 

để trả nợ vốn gốc. 

         ĐVT: 1,000 vnđ 

Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 

01/07/2016 01/07/2016 19,400,000 1,577,057 1,385,714 191,342 

01/08/2016 01/08/2016 18,014,286 183,598  183,598 

01/09/2016 01/09/2016 18,014,286 183,598  183,598 

01/10/2016 01/10/2016 18,014,286 1,563,389 1,385,714 177,675 

01/11/2016 01/11/2016 16,628,571 169,475  169,475 

01/12/2016 01/12/2016 16,628,571 164,008  164,008 
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01/01/2017 01/01/2017 16,628,571 1,555,189 1,385,714 169,475 

01/02/2017 01/02/2017 15,242,857 155,352  155,352 

01/03/2017 01/03/2017 15,242,857 140,318  140,318 

01/04/2017 01/04/2017 15,242,857 1,541,066 1,385,714 155,352 

01/05/2017 01/05/2017 13,857,143 136,673  136,673 

01/06/2017 01/06/2017 13,857,143 141,229  141,229 

01/07/2017 01/07/2017 13,857,143 1,522,387 1,385,714 136,673 

01/08/2017 01/08/2017 12,471,429 127,106  127,106 

01/09/2017 01/09/2017 12,471,429 127,106  127,106 

01/10/2017 01/10/2017 12,471,429 1,508,720 1,385,714 123,006 

01/11/2017 01/11/2017 11,085,714 112,983  112,983 

01/12/2017 01/12/2017 11,085,714 109,339  109,339 

01/01/2018 01/01/2018 11,085,714 1,498,697 1,385,714 112,983 

01/02/2018 01/02/2018 9,700,000 98,860  98,860 

01/03/2018 01/03/2018 9,700,000 89,293  89,293 

01/04/2018 01/04/2018 9,700,000 1,484,575 1,385,714 98,860 

01/05/2018 01/05/2018 8,314,286 82,004  82,004 

01/06/2018 01/06/2018 8,314,286 84,737  84,737 

01/07/2018 01/07/2018 8,314,286 1,467,718 1,385,714 82,004 

01/08/2018 01/08/2018 6,928,571 70,614  70,614 

01/09/2018 01/09/2018 6,928,571 70,614  70,614 

01/10/2018 01/10/2018 6,928,571 1,454,051 1,385,714 68,337 

01/11/2018 01/11/2018 5,542,857 56,492  56,492 

01/12/2018 01/12/2018 5,542,857 54,669  54,669 

01/01/2019 01/01/2019 5,542,857 1,442,206 1,385,714 56,492 

01/02/2019 01/02/2019 4,157,143 42,369  42,369 

01/03/2019 01/03/2019 4,157,143 38,268  38,268 

01/04/2019 01/04/2019 4,157,143 1,428,083 1,385,714 42,369 

01/05/2019 01/05/2019 2,771,429 27,335  27,335 

01/06/2019 01/06/2019 2,771,429 28,246  28,246 

01/07/2019 01/07/2019 2,771,429 1,413,049 1,385,714 27,335 

01/08/2019 01/08/2019 1,385,714 14,123  14,123 

01/09/2019 01/09/2019 1,385,714 14,123  14,123 

01/10/2019 01/10/2019 1,385,714 1,399,382 1,385,714 13,667 
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CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 

 
10.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 

Các giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở thông số tính toán 

của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, 

cụ thể nhƣ sau: 

- Dự án hoạt động trong thời gian 50 năm, bắt đầu đi vào hoạt động có doanh thu từ quý III 

năm 2016. 

-  Doanh thu của dự án đƣợc tính từ thu gom và xử lý rác thải Công nghiệp, các phế liệu kim 

loại màu, tái chế pin, ắcquy, dung môi tái chế, thùng phuy, vi mạch điện tử... 

-  Các chi phí của dự án bao gồm: chi phí khấu hao, và các chi hoạt động liên quan, chi phí 

thuê đất. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 10%. 

- Ngoài ra, còn có các giả định cụ thể về tỷ lệ trƣợt giá, hệ số hiệu quả, tỷ lệ thu hồi tái chế.  

 

10.2. Tính toán chi phí 

10.2.1. Chi phí hoạt động 

Bảng tóm tắt chi phí hoạt động của dự án 
          ĐVT:1,000 vnđ 

 
Hạng mục 2016 2017 2018 2019 2020 

  
1 2 3 4 5 

1 Chi phí nhiên liệu gas đốt 11,700,000 11,700,000 11,817,000 11,817,000 11,935,170 

 

Đơn vị sử dụng (kg gas/kg 

rác) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

 
Khối lượng rác đốt (kg) 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

 

Khối lượng gas cần sử 

dụng(kg) 

337,500 337,500 337,500 337,500 337,500 

 
Đơn giá (ngàn đồng/kg) 35 35 35 35 35 

2 Chi phí điện 1,080,000 4,320,000 4,449,600 4,449,600 4,583,088 

 
Đơn vị sử dụng (KW/h) 100 200 200 200 200 

 

Khối lượng điện năng tiêu 

thụ (KW/năm) 

432,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 

 
Đơn giá (ngàn đồng/KW) 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 

3 
Chi phí nguyên liệu phụ gia 

sản xuất gạch 

32,400 64,800 64,800 64,800 64,800 

4 Chi phí nƣớc 3,031,232 5,731,265 6,065,426 6,201,551 6,594,618 

5 
Chi phí bảo trì máy móc thiết 

bị 

306,735 613,470 631,874 650,830 670,355 

6 Phí bảo hiểm 776,540 776,540 799,836 799,836 823,831 

7 Chi phí vận chuyển 1,212,493 2,292,506 2,426,170 2,480,620 2,637,847 

8 
Chi phí trả cho công ty chôn 

lấp 

24,210,000 48,420,000 49,872,600 51,368,778 52,909,841 

9 Lƣơng nhân viên,công nhân 4,082,000 8,980,400 9,878,440 10,866,284 11,952,912 
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10 
Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất 

nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng 

1,657,920 1,657,920 1,657,920 1,707,658 1,707,658 

11 Chi phí thu mua sản phẩm 14,474,894 23,992,589 24,141,305 24,141,305 24,294,482 

 
TỔNG CỘNG 62,564,215 108,549,489 111,804,971 114,548,262 118,174,603 

 

Diễn giải phí hoạt động của dự án nhƣ sau :  

(1) Chi phí nhiên liệu gas đốt  

Khối lƣợng gas cần sử dụng = Đơn vị sử dụng (kg gas/kg rác) x Khối lƣợng rác cần đốt 

Chi phí nhiên liệu gas đốt = Khối lƣợng gas cần sử dụng x Đơn giá gas  

(2) Chi phí điện  

Khối lƣợng điện năng tiêu thụ = Đơn vị sử dụng (Kw/h) x Thời gian sử dụng (24 giờx360 

ngày) 

Chi phí điện = Khối lƣợng điện tiêu thụ x Đơn giá điện  

(3) Chi phí nước chiếm 5% doanh thu hằng năm 

(4) Chi phí nguyên liệu phụ gia sản xuất gạch: chiếm 30% doanh thu từ gạch Block 

(5) Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: 6%  x Doanh thu hằng năm 

(6) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định: 3.5% x (Chi phí xây lắp công trình) 

(7) Chi phí vận chuyển: chiếm 2% doanh thu 

(8) Chi phí chôn lấp, xử lý môi trường: lƣợng rác không đƣợc tái chế đƣợc các công ty môi 

trƣờng mang đến các hầm chôn lấp. 

(9) Chi phí lương công nhân viên: chi phí lƣơng mỗi năm tính trên 143 công nhân viên, 

lƣơng tăng 8% mỗi năm.  

Bảng lương nhân viên như sau: 

          ĐVT: 1,000 vnđ 

TT Chức danh SL 

Chi phí 

lƣơng/ 

tháng 

Tổng 

lƣơng 

tháng 

Chi phí 

BHXH, 

BHYT 

(tháng) 

Tổng 

lƣơng 

năm 

Chi phí 

BHXH, 

BHYT (năm) 

1 Giám đốc 1 20,000 20,000 4,400 260,000 52,800 

2 Phó giám đốc 1 14,000 14,000 3,080 182,000 36,960 

3 Ban quản lý chung 4 10,000 40,000 8,800 520,000 105,600 

4 Kế toán 3 5,000 15,000 3,300 195,000 39,600 

5 Hành chính 5 5,000 25,000 5,500 325,000 66,000 

6 Kỹ thuật viên 5 7,000 35,000 7,700 455,000 92,400 

8 
Vận hành hệ thống 

phân loại chất thải  
50 4,000 200,000 44,000 2,600,000 528,000 

9 
Vận hành các hệ 

thống xử lý 
50 4,000 200,000 44,000 2,600,000 528,000 

10 
Vận hành hệ thống 

xử lý nƣớc thải 
6 4,000 24,000 5,280 312,000 63,360 

11 Bảo vệ 10 3,000 30,000 6,600 390,000 79,200 

12 
Các dịch vụ công 

cộng 
10 2,500 25,000 5,500 325,000 66,000 
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  Tổng chi lƣơng  143 78,500 628,000 138,160 8,164,000 1,657,920 

 

(10) Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng: 22% x Chi phí 

lƣơng nhân viên mỗi năm. 

(11) Chi phí thu mua phế liệu chiếm khoảng 25% doanh thu. 

 

10.2.2. Chi phí khấu hao 

Trong tính toán chi phí khấu hao Tài sản cố định áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo 

đƣờng thẳng, thời gian khấu hao của từng loại tài sản đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian hoạt 

động có hiệu quả của tài sản đó. (xem phụ lục đính kèm). 

 

Hạng Mục Thời gian KH 

- Chí phí xây dựng (25 năm) 25 

- Chi phí thiết bị (10 năm) 10 

- Chi phí tƣ vấn, chi phí QLDA, chi 

phí khác,dự phòng phí (7 năm) 
7 

 

Bảng khấu hao tài sản cố định 

STT Hạng Mục 
Thời gian  

KH 
0 2016 2017 

1 Giá trị tài sản đầu kỳ  25,320,216 25,320,216 23,371,649 

 
- Chí phí xây dựng (25 năm) 25 11,962,350 11,962,350 11,483,856 

 
- Chi phí thiết bị (10 năm) 10 10,224,500 10,224,500 9,202,050 

 

- Chi phí tƣ vấn, chi phí 

QLDA, chi phí khác,dự 

phòng phí (7 năm) 

7 3,133,366 3,133,366 2,685,743 

2 Khấu hao trong kỳ  - 1,948,568 1,948,568 

 
- Chí phí xây dựng (25 năm)   478,494 478,494 

 
- Chi phí thiết bị (10 năm)   1,022,450 1,022,450 

 

- Chi phí tƣ vấn, chi phí 

QLDA, chi phí khác,dự 

phòng phí (7 năm) 

  447,624 447,624 

3 Giá trị tài sản cuối kỳ  25,320,216 23,371,649 21,423,081 

 

 

STT Hạng Mục 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Giá trị tài sản đầu kỳ 21,423,081 19,474,513 17,525,945 15,577,378 13,628,810 

 
- Chí phí xây dựng (25 năm) 11,005,362 10,526,868 10,048,374 9,569,880 9,091,386 

 
- Chi phí thiết bị (10 năm) 8,179,600 7,157,150 6,134,700 5,112,250 4,089,800 

 

- Chi phí tƣ vấn, chi phí 

QLDA, chi phí khác,dự 

phòng phí (7 năm) 

2,238,119 1,790,495 1,342,871 895,248 447,624 
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2 Khấu hao trong kỳ 1,948,568 1,948,568 1,948,568 1,948,568 1,948,568 

 
- Chí phí xây dựng (25 năm) 478,494 478,494 478,494 478,494 478,494 

 
- Chi phí thiết bị (10 năm) 1,022,450 1,022,450 1,022,450 1,022,450 1,022,450 

 

- Chi phí tƣ vấn, chi phí 

QLDA, chi phí khác,dự 

phòng phí (7 năm) 

447,624 447,624 447,624 447,624 447,624 

3 Giá trị tài sản cuối kỳ 19,474,513 17,525,945 15,577,378 13,628,810 11,680,242 

 

 

10.3. Phân tích doanh thu của dự án  

10.3.1. Công suất và sản lƣợng xử lý rác công nghiệp nguy hại 

  

Công suất thiết kế Sản lƣợng ĐVT 

Công suất/giờ 5 tấn/giờ 

Công suất /ngày 120 tấn/ngày 

Khối lƣợng rác thực tế thu nhận để xử lý                 43,800  tấn/năm 

Sản phẩm tái chế 

Tổng Sản lƣợng đầu ra 118 tấn/ngày 

Rác đốt 25 tấn/ngày 

Dung môi tái chế 12.5 tấn/ngày 

Kim loại màu, hạt nhựa có dính thành phần nguy hại 25.0 tấn/ngày 

Thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại 5 tấn/ngày 

Bóng đèn huỳnh quang 0.6 tấn/ngày 

Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải 25 tấn/ngày 

Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử 13 tấn/ngày 

Hệ thống tái chế dầu thải 13 tấn/ngày 

Đất cát vụn chôn lấp và rác không thể tái chế 1.9 tấn/ngày 

 

Công suất thiết kế của dây chuyền xử lý rác là 118 tấn/ngày, tƣơng đƣơng 5 tấn/giờ. 

Sau đó đem đi phân loại, tái chế và rác còn lại bỏ vào lò đốt, tro xỉ đóng rắn nếu đạt tiêu 

chuẩn sẽ tái chế thành gạch block, không đạt tiêu chuẩn sẽ đem đi chôn lấp. 

 

10.3.2. Tính toán doanh thu sản phẩm tái chế  

Bảng tính doanh thu 

          ĐVT: 1,000 vnđ 

STT NĂM 2016 2017 2018 2019 

  
1 2 3 4 

 
Hệ số hiệu quả 0.5 0.7 0.75 0.80 

 
Số ngày hoạt động trung bình 180 360 360 360 

1 Doanh thu từ xử lý rác đốt 12,375,000 34,650,000 40,837,500 43,560,000 

 
Khối lƣợng rác thu nhận để xử 25,000 25,000 25,000 25,000 
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lý kg/ngày 

 

Khối lƣợng rác thu nhận để xử 

lý kg/năm 

2,250,000 6,300,000 6,750,000 7,200,000 

 
Đơn giá xử lý (ngàn đồng/kg) 5.5 5.5 6.1 6.1 

 
Doanh thu (ngàn đồng) 12,375,000 34,650,000 40,837,500 43,560,000 

 
DOANH THU TỪ CÁC SẢN 

PHẨM TÁI CHẾ 

48,249,648 79,975,296 80,471,016 80,471,016 

 
Hiệu suất tái chế 60% 60% 60% 60% 

1 Dung môi tái chế     

 
Sản lƣợng (tấn/năm) 1,350 1,350 1,350 1,350 

 
Đơn giá (ngàn đồng/tấn) 10,200 10,200 10,506 10,506 

 
Doanh thu 13,770,000 13,770,000 14,183,100 14,183,100 

2 Kim loại, hạt nhựa     

 
Khối lƣợng (tấn/năm) 2,700 5,400 5,400 5,400 

 
Đơn giá (ngàn đồng/tấn) 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
Doanh thu 13,500,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 

3 Ắc quy tái chế     

 
Sản lƣợng (tấn/năm) 2,700 5,400 5,400 5,400 

 
Đơn giá (ngàn đồng/tấn) 3,400 3,400 3,400 3,400 

 
Doanh thu 9,180,000 18,360,000 18,360,000 18,360,000 

4 Thùng phuy     

 
Sản lƣợng (tấn/năm) 720 1,440 1,440 1,440 

 
Đơn giá (ngàn đồng/tấn) 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
Doanh thu 3,600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 

5 Bóng đèn huỳnh quang     

 
Sản lƣợng (tấn/năm) 65 130 130 130 

 
Đơn giá (ngàn đồng/tấn) 1,050 1,050 1,050 1,050 

 
Doanh thu 68,040 136,080 136,080 136,080 

6 Doanh thu từ gạch Block     

 
Sản lƣợng (viên/năm) 72,000 144,000 144,000 144,000 

 
Đơn giá (ngàn đồng/viên) 1.50 1.50 1.50 1.50 

 
Doanh thu 108,000 216,000 216,000 216,000 

7 Doanh thu phụ khác     

 
Doanh thu (20%) 8,023,608 13,293,216 13,375,836 13,375,836 

TỔNG DOANH THU 60,624,648 114,625,296 121,308,516 124,031,016 

 

Diễn giải:  

Khối lƣợng và sản lƣợng từng năm của dự án đƣợc tính từ công suất hoạt động của dự án x 

hệ số hiệu quả của năm đó. 

Đơn giá xử lý rác và giá thành sản phẩm đƣợc tính từ chi phí sản xuất và tham khảo giá thị 

trƣờng của sản phẩm tƣơng đồng tại thời điểm tính toán.  
 

 Doanh thu của từng hoạt động = Khối lƣợng/Sản lƣợng x Đơn giá. 
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 Tổng doanh thu của dự án = Doanh thu từ xử lý rác công nghiệp + Doanh thu từ bán phế 

liệu kim loại, nhựa và cao su + Doanh thu từ sản phẩm tái chế. 

 

10.4. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án  

10.4.1. Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế của dự án đƣợc phản ảnh trong bảng báo cáo thu nhập sau: 

       

          ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Doanh thu 60,624,648 114,625,296 121,308,516 124,031,016 131,892,358 

Tổng Chi phí 64,512,782 110,498,057 113,753,539 116,496,830 120,123,171 

Chi phí thuê đất 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

Chi phí hoạt động 62,564,215 108,549,489 111,804,971 114,548,262 118,174,603 

Chi phí khấu hao 1,948,568 1,948,568 1,948,568 1,948,568 1,948,568 

Lợi nhuận gộp (3,888,134) 4,127,239 7,554,977 7,534,186 11,769,187 

Chi phí lãi vay 2,126,090 1,634,611 969,468 304,326 - 

Lợi nhuận trƣớc thuế (6,014,224) 2,492,628 6,585,509 7,229,861 11,769,187 

Thuế TNDN (10%) - 412,724 755,498 753,419 1,176,919 

Lợi nhuận sau thuế (6,014,224) 2,079,904 5,830,011 6,476,442 10,592,268 

 

Nhận xét: Năm đầu tiên dự án hoạt động chƣa mang lại lợi nhuận vì hiệu quả hoạt động 

chƣa cao, các năm sau khi dự án nâng cao năng suất sẽ mang lại hiệu quả cho chủ đầu tƣ. 

    

10.4.2. Hiệu quả tài chính 

a. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm, tuy nhiên khi phân tích hiệu quả tài chính của dự 

án để đảm bảo tính khả thi và thực tế thì chỉ phân tích trong thời gian 20 năm. 

b. Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh toán 

nợ vay là re = 20%, WACC = 19.3%. 

c. Dòng tiền thu vào gồm có tổng doanh thu hằng năm, giá trị đất, giá trị thanh lý tài sản 

(nếu còn). 

d. Dòng tiền chi gồm chi phí các khoản đầu tƣ ban đầu trong quá trình thực hiện dự án, Chi 

phí hoạt động, Chi phí lãi vay (không bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuê đất. 

 

Bảng: Báo cáo ngân lƣu  

          ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2015 2016 2017 2018 

 
0 1 2 3 

NGÂN LƢU VÀO     

Doanh thu  60,624,648 114,625,296 121,308,516 

Giá trị tài sản thanh lý còn lại     

Tổng ngân lƣu vào - 60,624,648 114,625,296 121,308,516 

NGÂN LƢU RA     
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Chi phí đầu tƣ ban đầu 11,068,764 16,799,053   

Chi phí hoạt động  62,564,215 108,549,489 111,804,971 

Tổng ngân lƣu ra 1,009,447 2,126,090 1,634,611 969,468 

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế  54,000 54,000 54,000 

Thuế TNDN 12,078,210 81,489,357 110,184,101 112,774,439 

Ngân lƣu ròng sau thuế (12,078,210) (20,864,709) 4,441,195 8,534,077 

Hiện giá ngân lƣu ròng  - 412,724 755,498 

Hiện giá ngân lƣu ròng tích lũy (12,078,210) (20,864,709) 4,028,471 7,778,579 

 

 

TT Chỉ tiêu tài chính  

1 Tổng mức đầu tƣ   27,900,000,000 đồng 

2 Giá trị hiện tại ròng NPV  29,290,966,000 đồng 

3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR 32% 

4 
Thời gian hoàn vốn  

(bao gồm cả 18 tháng xây dựng) 

 

8 năm 3 tháng 

 Đánh giá Hiệu quả 

   

Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và kết quả 

cho thấy: 

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV =  29,290,966,000 đồng >0 

  Dự án tốt và khả thi. 

Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 32% >> 19.3% 

 Dự án có hiệu quả và đáng giá. 

Thời gian hoàn vốn tính đƣợc là 8 năm 3 tháng. 

 Khả năng thu hồi vốn nhanh. 

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán cụ thể các chỉ số tài chính và kết quả cho 

thấy dự án mang tính khả thi rất cao, đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tƣ, khả năng thu hồi 

vốn nhanh hơn sự kỳ vọng. 
 

10.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

Trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, nếu xử lý rác chỉ áp dụng 

công nghệ chôn lấp thì nguy cơ sẽ không còn đất để chôn và sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng. Việc 

đầu tƣ vào dự án xử lý rác và vận hành công nghệ xử lý rác thải nguy hại trong là đốt và cho ra 

sản phẩm tái chế là thành công rất lớn, cần nhanh chóng đầu tƣ, nhân rộng ra các địa phƣơng 

khác trên cả nƣớc. Không chỉ khả quan về mặt xã hội trong lĩnh vực môi trƣờng mà dự án còn 

rất khả thi về mặt kinh tế qua các thông số tài chính nhƣ NPV = 29,290,966,000 đồng; Suất sinh 

lời nội bộ là: IRR = 32% ; thời gian hoàn vốn là 8 năm sau khi đi vào hoạt động và có doanh 

thu. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khi khả năng 

thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ nhanh. Tóm lại, dự án xây dựng Nhà máy xử lý 

chất thải nguy hại có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội: Đóng góp nguồn 

thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp.  
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CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

 
11.1. Kết luận 

Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại có tính khả thi cao vì: 

- Phù hợp với chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về khuyến khích đầu tƣ vào 

lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 

- Đáp ứng nhu cầu về thu gom, xử lý các loại chất thải trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên và vùng lân cận. 

- Tạo công ăn, việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phƣơng. Hiệu quả 

tài chính - kinh tế của dự án có tính khả thi cao đồng thời làm tăng ngân sách của tỉnh thông 

qua các khoản thuế. 

 

11.2. Đề nghị 

- Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tƣ tổ chức đầu tƣ 

xây dựng dự án đi vào hoạt động sớm. 

- Kính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét ƣu đãi cho Dự án theo nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ƣu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trƣờng. 

- Kính đề nghị các cơ quan quan tâm giúp đỡ. 

 

 Thái Nguyên,  ngày   tháng 06 năm 2014 

CHỦ ĐẦU TƢ 

CÔNG TY TNHH THÁI NGUYÊN  
(Giám đốc) 
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