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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 

I.  GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY TNHH SỐNG XANH 

Mã số doanh nghiệp:  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký 

đầu tư, gồm: 

Họ tên:  

Chức danh:  

II.  MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN 

Tên dự án:  

“Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” 

Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Đồng Nai. 

Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 30.000,0 m2 (3,00 ha). 

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác. 

Tổng mức đầu tư của dự án:   XX.346.816.097.000 đồng.  

(XX tỷ, tám trăm mười sáu triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng) 

Trong đó: 

+ Vốn tự có (20%)   : XX.363.219.000 đồng. 

+ Vốn vay - huy động (80%) : XX.452.878.000 đồng. 

Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp: 

Thu gom xử lý rác thải 360.000,0 tấn/năm 

Sản xuất nhiệt điện từ rác 288.000,0 MWh/năm 

Buôn bán phế liệu 7.200,0 tấn/năm 

 

III.  SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

3.1. Tình hình xử lý chất thải rắn ở Đồng Nai 

Tình trạng xự lý chất thải vẫn còn nhiều khó khăn 
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Theo báo cáo đầu năm 2020 của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai Trong năm 

2019, khối lượng xử lý thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai vào khoảng 1867/1.885 tấn/ngày chiếm 99% rác thải được xử lý. 

Trong đó khôi lượng chất thải rắn sinh hoạt đã được xử lý tại các khu xử lý 

khoảng 1.550 tấn/ngày, tỷ lệ chôn lấp khoảng 30%; khối lượng chất thải rắn công 

nghiệp thông thường khoảng 1.095 tấn/ngày cũng đã được thu gom, xử lý 100% 

Kế hoạch số 12472 của UBND tỉnh Đồng Nai 

Căn cứ theo Quyết định số 491/QĐ- TT của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn Ngày 

16/11/2018 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 12472 quản lý xử lý 

chất thải giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2050. 

Mục tiêu chính của kế hoạch: 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác thực 

hiện phân loại chất thải các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt sau khi được phân loại 

Bảo đảm công tác quản lý chất thải rắn đã được thống nhất, đồng bộ giữa 

các cơ quan quản lý của tỉnh. 

Không ngừng nâng cao và đảm bảo được tỷ lệ thu gom, xử lý – tái chế. nêu 

cao trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền địa phương, cơ quan, 

đơn vị, mỗi người dân trong thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

và chống chất thải nhựa. 

Việc đầu tư hệ thống quản lý chất thải rắn phải có trọng tâm, trọng điểm 

cho từng giai đoạn cụ thể, tránh dàn trải, kém hiệu quả. 
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Quản lý chất thải rắn nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ 

môi trường, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới sự phát triển bền vững của địa 

phương. 

Nhiệm vụ xử lý chất thải 

Xử lý chất thải theo hướng công nghiệp hóa: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 9 khu xử lý  chất thải theo quy 

hoạch và đã và đang thu hút được 16 dự án đầu tư. UBND tỉnh chủ trương xem 

xét đệ rinh lến các dự án xử lý chất thải theo hương công nghệ mới theo hình thức 

Đối tác Công tư (PPP), Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO) để 

các dự án sớm đi vào hoạt động 

Theo như được biết UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ TN&MT yêu cầu 

các chủ dự án đảm bảo việc đầu tư đầy đủ các hạng mục như yêu cầu, công trình 

phân loại, tái chế, xử lý chất thải, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp dưới 15% theo QCXDVN 

01:2008/BXD của Bộ Xây dựng vUBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ, ngành 

Trung ương sớm có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp hành nghề 

quản lý chất thải đầu tư các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải theo hướng thân 

thiện môi trường, đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. 

Nguy cơ ô nhiễm luân thường trực  

+ Công nghệ thu gom đang còn thô sơ, chủ yếu là các phương tiện có tải 

trọng nhỏ, thô sơ chủ yếu là xe tải 550 kg, xe 3, 4 bánh tự chế và thùng 660 lít. 

+ Những điểm tập kết còn hạn chế, gây ô nhiễm chưa được đầu tư xây dựng 

theo quy chuẩn 

Biện pháp xử lý chất thải 

Chuyển sang hình thức đầu thầu xử lý chất thải đối với cơ sở theo Văn bản 

số 11435 ngày 6/11/2017 của UBND tỉnh 
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Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xử lý chất, giảm tỷ lệ chôn lấp 

Tiếp tục tăng cường phân loại xử lý theo những hướng công nghệ phù hợp 

Xây dựng các điểm trung chuyển, tập kết đúng quy chuẩn quốc gia 

Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý chất 

thải rắn tại địa phương và các đơn vị thu gom, vận chuyển, lưu trữ. 

Tiếp tục thực hiện quan trắc môi trường dự báo chính xác về tình trạng ô 

nhiễm 

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản 

lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh. 

Có thể thấy chính sự mạnh tay quyết liệt của Đồng Nai trong công tác xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt được duy trì ở mức cao so với cả nước. Để có thể khắc 

phục được tình trạng này không chỉ đến từ một phía mà là còn sự đoàn kết của 

nhân dân. không ngừng nâng cao về nhận thức, phân loại rác thải  chung tay vì 

môi trường xanh sạch đẹp 

3.2. Nhà máy điện rác – giải pháp thân thiện với môi trường và đạt hiệu quả 

kinh tế cao 

Trên thế giới tạo ra khoảng 4 tỷ tấn của tất cả các loại chất thải mỗi năm. 

Các thành phố một mình tạo ra khoảng 1,5 tỷ tấn chất thải rắn mỗi năm và đây dự 

kiến sẽ tăng đến tấn 2,4 tỷ USD vào năm 2025. 

Hiện nay, ba phần tư các chất thải được xử lý tại bãi chôn lấp, với chỉ một 

phần tư được tái chế 

 Việc lấp đầy rác trên một vùng đất là vấn đề môi trường như phân hủy chất 

thải rắn tạo ra methane trong khu đô thị, một loại khí nhà kính, và là nước lọc 

quặng là một mối đe dọa cho bề mặt và nước ngầm, và nơi mà luật pháp áp đặt 

thuế cao cho các bãi rác, việc lấp đầy rác trên một vùng đất là không khả thi.  
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 Nhà máy đốt rác phát điện biến chất thải thành năng lượng có giá trị và 

giảm thiểu sự cần thiết cho việc lấp đầy rác trên một vùng đất. 

Sử dụng công nghệ ứng dụng cao, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp để sản 

xuất điện trong các nhà máy bằng cách sử dụng phương pháp sản xuất bền vững. 

Điều này tăng thêm lợi nhuận cho các nhà đầu tư để có chi phí kiểm soát về lâu 

dài và dựa trên thực tế của các bề mặt có sẵn. 

3.3. Nhà máy xử lý rác thải SỐNG XANH 

Nhà máy xử lý rác thải SỐNG XANH có vị trí nằm tiếp giáp với Thị Trấn 

Ông Đồn, mật độ dân cư khu vực ngày càng tăng, gây áp lực phải xử ký triệt để 

mùi hôi phát tán từ nhà máy ra môi trường. 

Với công nghệ cũ (một phần đốt, còn đa số là chôn lấp) - việc xử lý triệt để 

mùi hôi phát tán ra môi trường là bất khả thi. 

Khối lượng rác và chất thải tại khu vực ngày một gia tăng (do gia tăng về 

dân số và gia tăng các doanh nghiệp vào hoạt động tại Khu CN Xuân Lộc) - trong 

khi quỹ đất mở rộng để chôn lấp rác thải là không còn. 

Việc chuyển đổi công nghệ sang đốt rác phát điện là hết sức cấp thiết và 

cũng là giải pháp tối ưu nhất cho nhà máy trong giai đoạn hiện nay. 

Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Nhà máy 

thu gom xử lý rác và phát điện” tại tỉnh Đồng Nai nhằm phát huy được tiềm năng 

thế mạnh của mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ 

tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngành xử lý rác và sản xuất điện 

của tỉnh Đồng Nai. 

IV.  CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc 

hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 

06 năm 2014 của Quốc hội; 

 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 11 năm 2020 

của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 
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nước CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc 

Hội nước CHXHCN Việt Nam; 

 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành; 

 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 về về quản lý 

chất thải và phế liệu; 

 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 

 Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2015/NĐ-CP 

 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ 

môi trường 

 Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 

2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp; 

 Nghị định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất thải và phế liệu; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Thông Tư 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019, về hướng dẫn 

xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại  

 Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất 

thải y tế  

 Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn thu 

gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 

 Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 

 Thông tư 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt 

 Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 ban hành Suất vốn 

đầu tư xây dựng công trình và giá xât dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình 

năm 2020; 

 Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ 
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môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

 Quyết định 985a/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 

gia về quản lý chất lượng không khí đến 2020, tầm nhìn đến 2025 

V.  MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 

5.1. Mục tiêu chung 

 Phát triển dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, có năng suất, 

hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm ngành xử lý rác và sản 

xuất điện, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương 

cũng như của cả nước.   

 Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của 

khu vực tỉnh Đồng Nai. 

 Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, 

đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của 

địa phương, của tỉnh Đồng Nai. 

 Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 

nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá 

môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án. 

5.2. Mục tiêu cụ thể 

 Phát triển mô hình nhà máy điện rác xử lý rác và sản xuất điện chuyên 

nghiệp, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần giải 

quyết vấn đề thu gom và xử lý rác cấp bách trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. 

 Cụ thể hóa một phần đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Đồng 

Nai đến năm 2025 

 Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng 

môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững. 

 Góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt hiện đại, theo đó 

chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử 

lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp. 

 Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải, 

hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về 

cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn. 

 Nâng cao năng lực, tăng cường trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải 

sinh hoạt. 
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 Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới thu gom chất thả rắn trên địa bàn tỉnh, 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải sinh hoạt theo hướng tăng cường tái chế 

các loại chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. 

 

 Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt với quy mô, 

công suất như sau: 

 Dự án thiết kế với quy mô, công suất như sau:  

Thu gom xử lý rác thải 360.000,0 tấn/năm 

Sản xuất nhiệt điện từ rác 288.000,0 MWh/năm 

Buôn bán phế liệu 7.200,0 tấn/năm 

 Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng 

cao cuộc sống cho người dân. 

 Góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn và tỉnh Đồng 

Nai nói chung. 
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CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

I.  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ 

ÁN 

1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án 

Vị trí địa lý 

Tỉnh Đồng Nai phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Đông Bắc giáp tỉnh 

Lâm Đồng, phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở vị trí trung 

tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là vùng kinh tế phát triển năng động nhất 

Việt nam. 

 

Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Nai 
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Địa hình 

   Tỉnh Đồng Nai có địa hình vùng đồng bằng và bình nguyên với những dải núi 

rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng Bắc Nam. Có thể phân biệt các dạng địa 

hình chính như sau: 

      a) Địa hình đồng bằng gồm 2 dạng: 

      - Các bậc thềm sông có độ cao từ 5 đến 10 m hoặc có nơi chỉ cao từ 2 đến 5 

m dọc theo các sông và tạo thành từng dải hẹp có chiều rộng thay đổi từ vài chục 

mét đến vài km. Đất trên địa hình này chủ yếu là các Aluvi hiện đại. 

      - Địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển: là những vùng đất trũng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai với độ cao dao động từ 0,3 đến 2 m, có chỗ thấp hơn mực nước 

biển, thường xuyên ngập triều, mạng lưới sông rạch chằng chịt, có rừng ngập mặn 

bao phủ. Vật liệu không đồng nhất, có nhiều sét và vật chất hữu cơ lắng đọng. 

      b) Dạng địa đồi lượn sóng 

      Độ cao từ 20 đến 200m. Bao gồm các đồi Bazan, bề mặt địa hình rất phẳng, 

thoải, độ dốc từ 30 đến 80. Loại địa hình này chiếm diện tích rất lớn so với các 

dạng địa hình khác bao trùm hầu hết các khối Bazan, phù sa cổ. Đất phân bổ trên 

địa hình này gồm nhóm đất đỏ vàng và đất xám. 

      c) Dạng địa hình núi thấp: Bao gồm các núi sót rải rác và là phần cuối cùng 

của dãy Trường Sơn với độ cao thay đổi từ 200 - 800m. Địa hình này phân bố chủ 

yếu ở phía Bắc của tỉnh thuộc ranh giới giữa huyện Tân Phú với tỉnh Lâm Đồng 

và một vài núi sót ở huyện Định Quán, Xuân Lộc. Tất cả các núi này đều có độ 

cao (20–300), đá mẹ lộ thiên thành cụm với các đá chủ yếu là granit, đá phiến sét. 

      Nhìn chung đất của Đồng Nai đều có địa hình tương đối bằng phẳng, có 

82,09% đất có độ dốc < 80,92% đất có độ dốc <15°, các đất có độ dốc >15° chiếm 

khoảng 8%. 

Đất đai 
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Tỉnh Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu. Tuy nhiên theo nguồn gốc 

và chất lượng đất có thể chia thành 3 nhóm chung sau:  

      * Các loại đất hình thành trên đá Bazan: Gồm đất đá bọt, đất đen, đất đỏ 

có độ phì nhiêu cao, chiếm 39,1% diện tích tự nhiên (229.416 ha), phân bố ở phía 

Bắc và Đông Bắc của tỉnh. Các loại đất này thích hợp cho các cây công nghiệp 

ngắn và dài ngày như: cao su, cà phê, tiêu… 

      * Các loại đất hình thành trên phù sa cổ và trên đá phiến sét như: đất xám, 

nâu xám, loang lổ chiếm 41,9% diện tích tự nhiên (246.380 ha), phân bố ở phía 

Nam, Đông Nam của tỉnh (huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Biên Hoà, Long Thành, 

Nhơn Trạch). Các loại đất này thường có độ phì nhiêu kém, thích hợp cho các loại 

cây ngắn ngày như đậu, đỗ … một số cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày như 

cây điều … 

      * Các loại đất hình thành trên phù sa mới như: đất phù sa, đất cát. Phân bố 

chủ yếu ven các sông như sông Đồng Nai, La Ngà. Chất lượng đất tốt, thích hợp 

với nhiều loại cây trồng như cây lương thực, hoa màu, rau quả … 

      - Tổng diện tích toàn tỉnh có: 590.723 ha. Bao gồm: đất nông nghiệp: 277.641 

ha; đất lâm nghiệp: 181.578 ha; đất chuyên dùng: 49.717 ha; đất ở: 16.763 ha; đất 

chưa sử dụng: 897 ha; Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 52.715 ha. 

      Tình hình sử dụng đất của tỉnh những năm qua có biến động ít nhiều, nhưng 

đến nay, Đồng Nai vẫn là tỉnh có quy mô đất nông nghiệp lớn nhất Đông Nam 

Bộ.  

Khí hậu 

 - Đồng Nai nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với khí hậu 

ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, đất đai màu mỡ (phần lớn là đất đỏ Bazan), 

có hai mùa tương phản nhau (mùa khô và mùa mưa). 

- Nhiệt độ cao quanh năm là điều kiện thích hợp cho phát triển cây trồng nhiệt 

đới, đặc biệt là các cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao. 
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- Lượng mưa tương đối lớn và phân bố theo vùng và theo vụ tương đối lớn 

khoảng 2.301,6mm phân bố theo vùng và theo vụ. Vì thế Đồng Nai đã sớm hình 

thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn và dài ngày, những vùng 

cây ăn quả nổi tiếng, ... cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. 

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án 

Kinh tế 

Năm 2021, đại dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến rất phức tạp, đã ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, làm đứt gẫy các chuỗi 

cung ứng của nền kinh tế, thu hẹp cả tổng cung và tổng cầu, làm ảnh hưởng nặng 

nề đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội của cả nước nói chung, 

tỉnh Đồng Nai nói riêng. 

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2021 (giá so sánh 2010) ước 

đạt 214.372,92 tỷ đồng, tăng 2,15% so với cùng kỳ (không đạt mục tiêu NQ tỉnh 

ủy đề ra MTNQ 8,5%). Trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 

3,01%; Công nghiệp-xây dựng tăng 3,21%; Dịch vụ giảm 1,6% và Thuế sản phẩm 

tăng 4,11%. Đây là năm có mức tăng thấp nhất so với các năm trước. Tuy nhiên 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - 

xã hội, đạt mức tăng trưởng như trên là một thành công lớn của Đồng Nai trong 

việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. 

Trong mức tăng chung 2,15% thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tăng 3,01%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực 

công nghiệp và xây dựng tăng 3,21%, đóng góp 1,87 điểm phần trăm (riêng công 

nghiệp đạt 117.241,29 tỷ đồng, tăng 3,29%, đóng góp 1,78 điểm phần trăm); khu 

vực dịch vụ giảm 1,6%, giảm 0,37 điểm phần trăm; Thuế sản phẩm (trừ trợ cấp 

sản phẩm) tăng 4,11%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng 

chung; Trong 3 khu vực kinh tế thì chỉ có khu vực nông lâm nghiệm và thủy sản 
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giữ được mức tăng trưởng tương đương các năm trước, trong khi khu vực công 

nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt thấp, khu vực công nghiệp - xây dựng chịu ảnh 

hưởng nặng của dịch Covidd-19, nên tăng trưởng chỉ đạt 3,21%, thấp hơn nhiều 

so với các năm trước, đây là khu vực chiếm 60% GRDP nên ảnh hưởng đến tăng 

trưởng chung trên địa bàn. 

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các hoạt động thương 

mại, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ hạn chế hoạt động thời gian dài, một số hoạt 

động giảm mạnh do đó giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ (-1,6%), nên đã ảnh 

hưởng lớn đến sự đóng góp vào tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh. 

Cơ cấu nền kinh tế năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 

tỷ trọng 10,56%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 59,94%; khu vực dịch 

vụ chiếm 21,55%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,94%. 

GRDP bình quân đầu người năm 2021 (theo giá hiện hành) dự ước đạt 

118,45 triệu đồng/người, tăng 2,39% so năm trước, chưa đạt mục tiêu đề ra (Nghị 

quyết để ra năm 2021 là 131,1 triệu đồng/người). GRDP bình quân đầu người năm 

2021 theo USD dự ước đạt 5.179 USD, tăng 2,9% so năm trước. 

Dân cư 

Dân số: Ước tính dân số trung bình năm 2021 của tỉnh Đồng Nai là 3.169,1 

ngàn người trong đó nam là: 1.608,9 ngàn người, chiếm 50,76%; nữ là: 1.560,2 

ngàn người, chiếm 49,24%. Chia theo khu vực: thành thị 1.418,64 ngàn người, 

chiếm 44,76% nông thôn: 1.750,46 ngàn người, chiếm 55,24%. 

II.  ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 

2.1. Tình hình thu gom xử lý rác địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh lượng chất thải rắn khoảng 

14.481 tấn/ngày, do đó việc lập quy hoạch quản lý chất thải rắn là hết sức cần 

thiết và việc phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn là cấp bách. 
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Để việc xử lý rác đảm bảo yêu cầu không gây ô nhiễm môi trường, tỉnh 

Đồng Nai đã thống nhất quy hoạch 9 khu xử lý rác tại các huyện, thị với các công 

nghệ xử lý hiện đại. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành, tổ 

chức thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; thực 

hiện chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư xử lý chất 

thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các doanh 

nghiệp áp dụng và thực hiện những quy định mới về thu gom, vận chuyển và xử 

lý các loại chất thải; tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với chủ nguồn 

thải, chủ quản lý chất thải trên địa bàn. Dự kiến nguồn vốn đầu tư cho xử lý rác 

đến năm 2025 là trên 6.700 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh 

phát sinh khoảng 2.246 tấn chất thải rắn thông thường, trong đó có 864 tấn chất 

thải rắn công nghiệp không nguy hại và 1.382 tấn chất thải sinh hoạt. Toàn tỉnh 

hiện có 72 đơn vị và cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; phân 

loại, thu gom, vận chuyển được khoảng 1.876 tấn/ngày (chiếm 83,5% tổng khối 

lượng chất thải rắn thông thường phát sinh). Trong những năm qua, công tác quản 

lý chất thải trên địa bàn nói chung và chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại nói riêng từng bước được chấn chỉnh, ngày càng đi vào nề nếp. 

Các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo, triển 

khai nhiều giải pháp, tăng cường đầu tư, nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải. 

Năm 2010, tỷ lệ thu gom chất thải rắn thông thường đạt 85,2%, thu gom và xử lý 

chất thải nguy hại đạt 61%. Tuy nhiên, việc quản lý chất thải rắn thông thường, 

chất thải nguy hại vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ xử lý chất thải rắn đạt thấp, chất 

thải nguy hại thu gom chưa triệt để, việc xử lý chưa đạt yêu cầu, có trường hợp 

còn đổ ra môi trường gây bức xúc trong dư luận 

Do tính cần thiết của quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 nên khi 

xây dựng cần dựa trên quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 

các quy hoạch về tài nguyên và môi trường, quy hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, 
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cần cập nhật các thông tin, số liệu về khối lượng chất thải rắn phát sinh để có các 

dự báo sát thực; điều chỉnh một số mục tiêu về thu gom, xử lý chất thải rắn cho 

phù hợp với các nghị quyết về bảo vệ môi trường đã được địa phương thông qua. 

2.2. Công nghệ đốt chất thải phát điện trên thế giới và tại Việt Nam 

Công nghệ đốt chất thải để tạo ra điện ngày càng được áp dụng rộng rãi do 

có một số ưu điểm nổi bật so với các công nghệ khác, như giảm được 90-95% thể 

tích và khối lượng chất thải; có thể tận dụng nhiệt; giảm phát thải khí nhà kính so 

với biện pháp chôn lấp; giảm thiểu ô nhiễm nước, mùi hôi... 

Xu hướng công nghệ lò đốt chất thải kết hợp phát điện trên thế giới 

Lượng chất thải rắn toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng, từ hơn 3,5 triệu 

tấn mỗi ngày trong năm 2010, và dự kiến sẽ tăng lên hơn 6 triệu tấn mỗi ngày vào 

năm 2025. Chất thải từ các thành phố đã đủ để lấp đầy một dòng xe chở hàng dài 

5.000 cây số mỗi ngày. Do đó, việc xử lý chất thải trở thành vấn đề cấp bách cần 

giải quyết. Khi việc chôn lấp chất thải trở nên lạc hậu và kém hiệu hiệu quả, nhiều 

phương pháp xử lý mới đã được phát triển như đốt, chế biến compost... Nhiều 

quốc gia thậm chí còn tận dụng chất thải để trở thành nguồn nguyên liệu cho sản 

xuất điện và gặt hái được nhiều thành công, điển hình là một số nước Châu Âu, 

Nhật và Trung Quốc. 

Ở Châu Âu: sau khi lệnh cấm chôn lấp chất thải không qua xử lý được ban 

hành, nhiều lò đốt chất thải đã được xây dựng để xử lý chất thải rắn (CTR). Gần 

đây, một số thành phố đã bắt đầu xây dựng và đưa nhiều lò đốt CTR phát điện đi 

vào hoạt động. Tại châu Âu, điện tạo ra từ chất thải được coi là từ một nguồn năng 

lượng tái tạo (Renewable Energy Resorce - RES) và nếu cơ sở đốt chất thải phát 

điện do tư nhân điều hành thì sẽ được hưởng một số khoản ưu đãi thuế. 

Điển hình của việc áp dụng công nghệ đốt chất thải phát điện là Thụy Điển: 

trong số chất thải cần xử lý, lượng chất thải cần phải chôn lấp chỉ chiếm khoảng 

1%, lượng chất thải được tái chế chiếm 47% và lượng chất thải được đốt để sản 

xuất nhiệt và điện chiếm 52%. Thụy Điển đã thiết lập mạng lưới đốt chất thải để 
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thu lại nguồn điện, hoà vào mạng điện Quốc gia và 50% lượng điện năng tiêu thụ 

trong nước là từ năng lượng tái tạo. 

Để đáp ứng “nhu cầu về chất thải” rất lớn này, người dân Thuỵ Điển đã và 

đang thực hiện theo một quy trình phân loại chất thải rất khoa học, kể từ những 

năm 1970. Tuy nhiên lượng chất thải trong nước vẫn không đủ, Thuỵ Điển còn 

phải nhập khẩu chất thải từ các nước khác. Đây là một chính sách thông minh, 

Thuỵ Điển không những tận dụng rất tốt “tài nguyên chất thải”, mà còn được các 

nước lân cận trả tiền để “sử dụng” chất thải hộ. 

Ở Nhật Bản: So với các nước Châu Âu, Nhật Bản không phải là Quốc gia 

đi đầu về tái chế chất thải. Nhưng họ là Quốc gia đi đầu trong việc phân loại chất 

thải và xử lý chất thải hiệu quả, trong đó phải kể đến việc đốt chất thải một cách 

triệt để bằng công nghệ CFB (Circulating fluidized bed - Công nghệ đốt hóa lỏng 

tầng sôi). 

Công nghệ CFB xử lý chất thải bằng cách vùi chất thải vào một lớp cát, sau 

đó sử dụng lưu lượng không khí trong quá trình nung lò, cùng một số hóa chất 

khác để tiêu hủy chất thải. Chất thải bên trong lò sẽ được đối lưu liên tục, và sẽ bị 

tiêu huỷ hết trong thời gian rất nhanh, kể cả những vật liệu khó tiêu hủy. Không 

chỉ vậy, công nghệ này cũng giúp lượng khí thải như NO và NO2 giảm đi rất 

nhiều, cùng giá thành rẻ hơn những loại hình khác. Lượng nhiệt năng sau khi đốt 

cũng được sử dụng để sản xuất điện. (1) 

Ở Trung Quốc: Đốt chất thải phát điện trở thành xu thế mới tại Trung Quốc. 

Do nền kinh tế phát triển nhanh chóng và tốc độ đô thị hóa cao, mỗi năm Trung 

Quốc thải ra 250 triệu tấn chất thải. Chất thải sinh hoạt một mặt đang tạo áp lực 

rất lớn đối với môi trường và sự phát triển của đô thị, mặt khác lại là nguồn tài 

nguyên đem lại lợi ích kinh tế to lớn. Việc khai thác chất thải cũng trở thành bộ 

phận cấu thành quan trọng của ngành công nghiệp bảo vệ môi trường tại quốc gia 

này. 

Công tác xử lý đốt chất thải đô thị của Trung Quốc phát triển khá nhanh, 

khả năng xử lý đốt chất thải của năm 2011 tăng gấp 33 lần so với năm 2000, đạt 
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940 tấn/ngày. Đến cuối năm 2012, có 142 nhà máy đốt chất thải sinh hoạt phát 

điện đã được xây dựng và đưa vào vận hành hoạt động, tổng quy mô xử lý là 124 

nghìn tấn, tổng công suất lắp đặt khoảng 2.600 MW. Phát điện nhờ chất thải tại 

Trung Quốc có bước khởi đầu khá muộn. Nhà máy phát điện nhờ chất thải đầu 

tiên được đưa vào vận hành năm 1987, thiết bị kỹ thuật chủ yếu đều nhập từ nước 

ngoài. 

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng từ thiết bị lò đốt nhập khẩu đến lò chế tạo 

trong nước rồi đến lò hơi tầng sôi tuần hoàn đã khiến cho ngành công nghiệp phát 

điện nhờ chất thải tại Trung Quốc đi từ không đến có, đồng thời đạt được sự phát 

triển nhanh chóng. Hiện tại, số lượng hệ thống đốt chất thải mới xây tại Trung 

Quốc đã chiếm hơn một nửa của thế giới. Hiện nay, khả năng đốt chất thải phát 

điện trên toàn Trung Quốc có thể đạt trên 310 nghìn tấn/ngày. (2) 

Xu hướng công nghệ lò đốt chất thải kết hợp phát điện ở Việt Nam 

Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn 

ra mạnh mẽ, chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đang gia tăng cả về khối lượng và 

chủng loại. Cả nước phát sinh trung bình 64.658 tấn CTRSH, trong đó khu vực 

đô thị chiếm 55%, khu vực nông thôn chiếm 45%. Tỷ lệ thu gom và xử lý CTRSH 

tại khu vực đô thị trung bình đạt 92% và khu vực nông thôn đạt 66%, trong số 

chất thải rắn thu gom được, khoảng 71% (tương đương 35.000 tấn/ngày) được xử 

lý bằng phương pháp chôn lấp (chưa tính lượng bã thải từ các cơ sở chế biến 

compost và tro xỉ phát sinh từ các lò đốt); 16% (tương đương 7.900 tấn/ngày) 

được xử lý tại các nhà máy chế biến compost; 13% (tương đương 6.400 tấn/ngày) 

được xử lý bằng phương pháp đốt. 

Để xử lý lượng chất thải rắn này, hiện trên cả nước có 1.322 cơ sở xử lý 

CTRSH, gồm 381 lò đốt CTRSH, 37 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn 

lấp, trong đó có nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh. Một số cơ sở áp dụng 

phương pháp đốt CTRSH kết hợp nhiều phương pháp xử lý, trong đó phải kể đến 

phương pháp đốt thu hồi năng lượng phát điện. 
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Quy trình công nghệ đốt chất thải phát điện như sau: lò đốt được trang bị 

hệ thống trao đổi nhiệt và nồi hơi để thu hồi nhiệt năng từ việc đốt CTRSH. Hơi 

nước sinh ra được sử dụng để chạy tua-bin phát điện. Về cơ bản có thể coi nhà 

máy đốt CTRSH phát điện là một nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu là 

CTRSH. Hiện nay, nhiều nhà máy, tổ chức tại Việt Nam đã lựa chọn nghiên cứu 

áp dụng công nghệ đốt chất thải phát điện trong xử lý CTRSH. Điển hình có Khu 

xử lý CTR ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai của Cần Thơ, Nhà 

máy phân loại xử lý CTRSH, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ xã Lý 

Trạch, huyện Bố Trạch của Quảng Bình, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, 

Sóc Sơn, Hà Nội (nhà máy NEDO) với công suất xử lý 75 tấn/ngày chất thải công 

nghiệp và nguy hại, đồng thời tận dụng phát điện với công suất 1.930 kW... Nhiều 

địa phương khác đang trong quá trình nghiên cứu để đầu tư như Hà Nội với 2 dự 

án lớn gồm: Nhà máy Đốt chất thải phát điện công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu 

liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, vận hành trong năm 2021; và Nhà máy Đốt chất 

thải phát điện công suất 1.500 tấn/ngày tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, dự 

kiến vận hành từ tháng 4/2023; Thành phố Hồ Chí Minh với dự án Nhà máy đốt 

chất thải phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại Khu xử lý chất thải Tây Bắc xã Phước 

Hiệp, huyện Củ Chi, có công suất xử lý đốt chất thải phát điện 2.000 tấn/ngày 

đêm; Đồng Nai với dự án Điện chất thải Vĩnh Tân có công suất xử lý 600 tấn chất 

thải/ngày, công suất phát điện 30MW... 

2.3. Quy hoạch điện VIII: Bước đột phá chuyển dịch năng lượng 

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 

năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Viện Năng lượng, Bộ Công Thương soạn 

thảo đã được chỉnh sửa sau các lần hội thảo, góp ý của các tổ chức chuyên môn, 

các chuyên gia năng lượng trong và ngoài nước, nhận xét và đánh giá của Hội 

đồng thẩm định quốc gia. Từ thực tế giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy phát triển 

nguồn điện chưa phù hợp với sự phân bổ và phát triển phụ tải, hy vọng Quy hoạch 



Dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” 

Tư vấn hotline: 0918755356 - 0903034381  24 

điện lần này sẽ đáp ứng được nhu cầu phụ tải, trong đó, đặc biệt là cơ cấu nguồn 

điện phù hợp với cam kết đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. 

Căn cứ Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 về 

định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó Nghị quyết xác định rõ và toàn diện hơn 

về nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và vai trò của phát triển năng 

lượng quốc gia, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển năng 

lượng, đặc biệt là kinh tế tư nhân, kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp độc 

quyền, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế 

tối đa các nguồn năng lượng hóa thạch. Nghị quyết cũng quy định tỷ lệ nguồn 

năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 15 - 20% năm 2030 và 

25 - 30% năm 2045, tương ứng tỷ lệ điện năng của năng lượng tái tạo (NLTT) 

trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc là khoảng 30% năm 2030 và 40% năm 

2045. 

Trên cơ sở các yêu cầu cụ thể đó, Dự thảo Quy hoạch điện VIII (Dự thảo 

tháng 2/2021) đã đề xuất phát triển cơ cấu công suất các loại hình nguồn điện như 

sau (xem bảng 1): 

Công suất các loại hình nguồn điện dự kiến quy hoạch đến năm 2045 (Kịch 

bản phụ tải cơ sở). Đơn vị: MW. 

Chỉ tiêu/năm 2025 2030 2035 2040 2045 

Tổng công suất đặt 102193 137662 190391 233816 276601 

Nhiệt điện than 29523 37323 43843 48383 49918 

TBKHH+NĐ khí nội chuyển dùng LNG 9054 10636 7900 7900 7900 

TBKHH sử dụng LNG mới 2700 12550 27650 32900 38150 

Nguồn linh hoạt chạy khí (ICE+SCGT) 600 1400 4900 10800 15600 

Nhiệt điện+TBK dầu 898 138 0 0 0 

Thủy điện (bao gồm cả thủy điện nhỏ) 24497 24792 25092 25092 25092 

Điện gió trên bờ 11320 16010 23110 30910 39610 
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Điện gió ngoài khơi 0 2000 9000 15000 21000 

Điện mặt trời 17240 18640 30290 42340 55090 

Điện sinh khối 2050 3150 3860 4150 5310 

Nguồn lưu trữ 0 1200 4150 6000 7800 

Nhập khẩu 3508 5677 5677 5677 5677 

 

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp 

quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow (Vương quốc Anh) đầu tháng 11 

năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra tuyên bố Việt Nam 

sẽ đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 với nỗ lực cao của quốc gia và 

với sự hỗ trợ hiệu quả về công nghệ và tài chính từ quốc tế. Đây là thể hiện quyết 

tâm và cam kết chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc đẩy mạnh chuyển đổi 

kinh tế nhằm góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu toàn cầu, trong đó Việt 

Nam là một trong số ít nước phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Phát thải khí nhà 

kính từ các hoạt động năng lượng gây ô nhiễm môi trường, là tác nhân trực tiếp 

dẫn tới biến đổi khí hậu (BĐKH) và tạo ra các yếu tố rủi ro tiềm ẩn cho sự phát 

triển bền vững của quốc gia. COP26 đã hoàn thành các nội dung quan trọng và 

kết thúc tại Glasgow (Vương quốc Anh) vào ngày 13/11/2021 với gần 200 quốc 

gia đồng thuận với Hiệp ước Khí hậu Glasgow để giữ cho mục tiêu khống chế 

mức tăng nhiệt ở 1,50C, nhận định các tồn tại và hoàn thiện các phần chưa được 

thống nhất của Thỏa thuận Paris. Để đạt được mục tiêu này cần đẩy nhanh quá 

trình chuyển dịch năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng sạch thay thế 

các nguồn năng lượng hóa thạch. 

Sau Hội nghị COP26, thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về không vào 

năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố, Viện Năng lượng - cơ quan soạn 

thảo Quy hoạch điện VIII đã tính toán lại cơ cấu phát triển nguồn điện giai đoạn 

2021 - 2045 như sau (xem bảng 2). Với nhiệt điện than, lãnh đạo Chính phủ yêu 

cầu rà soát lại quy hoạch nguồn điện này sau năm 2030 theo hướng chuyển đổi 

nhiên liệu hoặc không tiếp tục phát triển nếu dự án không có các ràng buộc, có 
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nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế. Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu cân 

nhắc tăng thêm quy mô điện gió ngoài khơi và nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ 

trợ phát triển nguồn điện này. 

Công suất các loại hình nguồn điện dự kiến quy hoạch đến năm 2045 (Kịch 

bản phụ tải cao). Đơn vị: MW. Dự thảo tháng 11/2021. 

Chỉ tiêu/năm 2025 2030 2035 2040 2045 

Tổng công suất đặt 106521 155922 213517 277487 333587 

Nhiệt điện than 29679 39699 43149 43149 43149 

TBKHH+NĐ khí nội chuyển dùng 

LNG 
10907 14783 14783 14783 14783 

TBKHH sử dụng LNG mới 3500 22400 36750 51150 55750 

Nguồn linh hoạt chạy khí 

(ICE+SCGT) 
0 200 3200 11100 20700 

Nhiệt điện+TBK dầu 898 138 0 0 0 

Thủy điện (bao gồm cả thủy điện 

nhỏ) 
25529 26113 28826 29736 30936 

Điện gió trên bờ 12070 17338 25538 31638 38838 

Điện gió ngoài khơi 0 4000 10000 23000 36000 

Điện mặt trời 18040 21390 35740 50540 63640 

Điện sinh khối 1170 1520 3890 4650 5250 

Nguồn lưu trữ 0 2400 3900 7500 13500 

Nhập khẩu 4728 5742 5742 10242 10242 

 

So sánh bảng 2 với bảng 1 cho thấy: 
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- Tỷ trọng công suất nhiệt điện than năm 2030 (theo bản Dự thảo tháng 

11/2021) chiếm 25,3% cơ cấu công suất toàn hệ thống, thấp hơn tính toán theo 

bản Dự thảo tháng 2/2021 và tháng 10/2021 tương ứng là 1,3% và 3%. 

- Nhiệt điện khí chiếm tỷ trọng 24%, cao hơn tính toán theo bản Dự thảo 

tháng 2/2021 và tháng 10/2021 là 1,7%. 

- Nguồn NLTT (không kể thủy điện) chiếm tỷ trọng 27,4%, tương đương 

với Dự thảo tháng 2/2021, nhưng cao hơn so với tính toán theo bản Dự thảo tháng 

10/2021 là 2,5%. 

- Phát triển nguồn thủy điện so với bản Dự thảo tháng 2/2021 đến năm 2030 

là 5,3% và năm 2045 tăng 19,2%. 

- Nguồn lưu trữ (bao gồm thủy điện tích năng và pin tích năng) so với bản 

Dự thảo tháng 2/2021 đến năm 2030 tăng gấp đôi và năm 2045 tăng hơn 73%. 

Tại Hội thảo “Phát triển điện gió ngoài khơi vì tương lai năng lượng sạch 

của Việt Nam” do Ban kinh tế Trung ương và Hội đồng năng lượng gió toàn cầu 

đồng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội (ngày 16/12/2021), đại diện Bộ Công Thương 

xác nhận: Căn cứ vào tiềm năng điện gió ngoài khơi và nhu cầu phát triển NLTT, 

dự thảo Quy hoạch điện VIII đã dự kiến xây dựng điện gió ngoài khơi đến năm 

2030 với tổng công suất đạt 5.000 MW và đến năm 2045 là 41.000 MW, so với 

Dự thảo tháng 2/2021 có mức tăng tương ứng là 150% (năm 2030) và 95% (năm 

2045). Đặc biệt đến tháng 12/2020 QHĐ VIII dự kiến quy mô nhiệt điện than ở 

mức dưới 40 GW tới năm 2030 và không xây dựng thêm nhiệt điện than sau năm 

2030. 

Như vậy rõ ràng Dự thảo Quy hoạch điện VIII đã xác định vai trò nguồn 

năng lượng tái tạo và lưu trữ điện năng trong phát triển cơ cấu nguồn điện toàn hệ 

thống nhằm tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Phát triển 

NLTT trong đó đáng chú ý là điện gió ngoài khơi với tiềm năng kinh tế - kỹ thuật 
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đạt 162 GW, lớn hơn cả tổng công suất đặt của hệ thống vào năm 2030 được dự 

báo là 155, 9 GW (kịch bản phụ tải cao), tuy nhiên dự thảo mới chỉ đề xuất xây 

dựng 5 GW vào năm 2030 và 41 GW vào năm 2045 là khá thấp so với tiềm năng. 

Đến năm 2045, với công suất dự kiến xây dựng 41 GW, điện gió ngoài khơi sẽ 

chiếm 12% trong cơ cấu nguồn toàn hệ thống. Hiện nay nhiều địa phương trong 

cả nước đã đề xuất phát triển điện gió ngoài khơi với Bộ Công Thương và Chính 

phủ, với tổng công suất lên tới trên 110 GW. Theo ý kiến của Bộ Công Thương, 

công suất điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch VIII sau năm 2030 có thể phát 

triển nhiều hơn nữa nếu "điều kiện kinh tế, kỹ thuật cho phép". 

Đi đôi với phát triển nguồn điện từ NLTT, sẽ phát triển hệ thống pin lưu 

trữ năng lượng nhằm góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ 

thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải hoặc giảm nhu cầu đầu tư nguồn 

điện và hạ tầng lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải cho một số ít giờ cao điểm, 

qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Rõ ràng, Quy hoạch điện VIII 

(dự thảo tháng 11 và 12 năm 2021) đã đồng loạt tăng tỷ trọng NLTT lên mức cao 

hơn so với các bản dự thảo trước đó, kể cả nguồn năng lượng tái tạo truyền thống 

như thủy điện và bổ sung nguồn phát điện mới, đó là lưu trữ năng lượng (thực tế 

là 2 dự án thủy điện tích năng Bác Ái và Phước Hòa với quy mô mỗi dự án 1.200 

MW). 

Cơ chế nào để phát triển hệ thống tích trữ năng lượng và điện gió ngoài 

khơi? 

Để hiện thực hóa việc phát triển hệ thống tích trữ năng lượng và điện gió 

ngoài khơi như mục tiêu trong Quy hoạch điện VIII đề ra cần tổng kết kinh nghiệm 

phát triển điện mặt trời và điện gió trong năm 2020 và năm 2021. 

Đánh giá kết quả tăng trưởng vượt bậc về lắp đặt điện mặt trời trong năm 

2020 và tổng công suất điện gió trước ngày 1/11/2021 dễ dàng nhận thấy, cơ chế 
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khuyến khích của Chính phủ đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của điện mặt 

trời và điện gió. 

Với các cơ chế khuyến khích (Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 

11/4/2017 và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ - xem bảng 3), điện mặt trời đã có sự phát triển bùng nổ trong năm 

2019 và đặc biệt là năm 2020, góp phần bổ sung nguồn điện quan trọng, đảm bảo 

cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. 

Tính đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời trên cả nước 

đã đạt khoảng 19.400 MWp (tương đương 16.500 MW). Đối với điện gió, giá FIT 

cũng là “cú hích” để các dự án loại hình năng lượng này phát triển mạnh. 

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ 

trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam (xem bảng 3). Tính đến thời điểm 

31 tháng 10 năm 2021 đã có 84 dự án điện gió (so với 106 dự án đăng ký) với 

tổng công suất 3.980,265 MW được đưa vào vận hành thương mại. 

Tổng hợp cơ chế khuyến khích phát triển điện tái tạo hiện hành. 

Loại hình NLTT 
Loại hình 

công nghệ 

Cơ chế 

khuyến khích 

và hiệu lực 

Giá bán 

(chưa VAT) 

Thủy điện nhỏ 

(dưới 30MW) 
Sản xuất điện 

Biểu giá chi 

phí tránh được 

Biểu giá CPTĐ được 

Bộ CT công bố hàng 

năm 

Điện gió (cho các dự 

án vào vận hành trước 

tháng 11/2021) 

Dự án trên đất 

liền 

FIT cho 20 

năm 
8,5 USCents/kWh 

Dự án ngoài 

khơi 

FIT cho 20 

năm 
9,8 USCents/kWh 
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Loại hình NLTT 
Loại hình 

công nghệ 

Cơ chế 

khuyến khích 

và hiệu lực 

Giá bán 

(chưa VAT) 

Sinh khối 

Đồng phát 

nhiệt- điện 

FIT cho 20 

năm 
7,03 USCents/kWh 

Không phải 

Đồng phát 

nhiệt- điện 

FIT cho 20 

năm 
8,47 USCents/kWh 

Điện từ chất thải 

Thiêu đốt 
FIT cho 20 

năm 
10,05 USCents/kWh 

Chôn lấp 
FIT cho 20 

năm 
7,28 USCents/kWh 

Điện mặt trời 

ĐMT nổi 
FIT cho 20 

năm 
7,69 USCents/kWh 

ĐMT mặt đất 
FIT cho 20 

năm 
7,09 USCents/kWh 

ĐMT mái nhà 
FIT cho 20 

năm 
8,38 USCents/kWh 

 

Ngoài các cơ chế khuyến khích về giá mua điện như nêu trên, các dự án 

NLTT ở Việt Nam còn có thể được hưởng các cơ chế hỗ trợ khác như ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết bị, ưu đãi về sử dụng đất và tiếp cận 

tài chính...  

Cơ chế khuyến khích cho dự án điện tái tạo nối lưới tại Việt Nam. 

STT 
Cơ chế khuyến 

khích tài chính 
Mức độ 

1 Thuế TNDN 

Thuế suất TNDN: 

- 4 năm đầu kể từ năm có thu nhập chịu thuế: 0% 

- 9 năm tiếp theo: 5% 

- 2 năm tiếp theo: 10% 



Dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” 

Tư vấn hotline: 0918755356 - 0903034381  31 

STT 
Cơ chế khuyến 

khích tài chính 
Mức độ 

- Các năm còn lại: 20% 

2 Thuế nhập khẩu 

Hàng hóa nhập khẩu làm tài sản cố định, vật liệu và bán 

thành phẩm không được sản xuất trong nước. 

Nhà đầu tư nên kiểm tra Danh mục các hàng hóa và sản 

phẩm được miển thuế nhập khẩu hàng năm được Bộ 

KHĐT công bố. 

3 Sử dụng đất Tiền thuê đất ưu đãi theo quy định của tỉnh. 

4 
Phí bảo vệ môi 

trường 
0% 

5 Đầu tư 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho vay lên tới 

70% tổng chi phí đầu tư với lãi suất tương đương với 

mức lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng 

với 1%/năm. 

 

Phát triển điện gió nói chung, trong đó có điện gió ngoài khơi sẽ tạo thành 

một nền công nghiệp điện gió với chuỗi cung ứng phụ trợ. Điện gió ngoài khơi có 

thể thay thế nhiên liệu hóa thạch chạy phụ tải nền với độ biến động thấp hơn, tính 

ổn định cao hơn và khả năng dự đoán cao hơn so với các nguồn NLTT khác, đồng 

thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, giá FIT cho điện gió, trong 

đó có điện gió ngoài khơi đã hết hiệu lực từ tháng 11/2021. Liệu có cần gia hạn 

giá FIT để tạo “cú hích” tiếp tục cho điện gió ngoài khơi? Hiện tại các địa phương 

đã đăng ký phát triển hàng trăm MW dự án điện gió ngoài khơi, do vậy đề nghị 

bước tiếp theo cần thực hiện cơ chế đấu thầu sớm, vì nếu tiếp tục gia hạn giá FIT 

sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt, lãng phí nguồn lực không cần thiết? 

Điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới ở Việt Nam, do vậy cần đánh giá tiềm 

năng và điều kiện, chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi, trên cơ sở đó, khuyến nghị 

các chính sách và giải pháp phát triển như về thu hút vốn; xây dựng chuỗi giá trị 
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về công nghiệp chế tạo, xây lắp và các dịch vụ liên quan, phát triển cảng, tháo gỡ 

khó khăn cho nhà đầu tư... 

Đối với việc phát triển hệ thống tích trữ năng lượng và điện gió ngoài khơi 

không những phải bổ sung thêm các quy định, chính sách phù hợp mà có thể cần 

thêm những cơ chế chính sách, đặc biệt có các cơ chế chia sẻ rủi ro thì chắc chắn 

sự chuyển dịch năng lượng sẽ thành công. 

Kết luận: 

Rõ ràng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2045 đâu chỉ là những con số để định hướng phát triển điện lực 

trong giai đoạn 10 năm tới mà đây còn là bước đột phá chuyển dịch năng lượng 

nước ta. Cơ cấu nguồn điện phù hợp hơn, giảm năng lượng hoá thạch, tăng năng 

lượng tái tạo, năng lượng sạch, đặc biệt là có phương án thêm điện gió ngoài khơi 

và hệ thống lưu trữ năng lượng trong tổng cơ cấu nguồn. 

Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử - đó là lựa chọn phát triển điện gió 

ngoài khơi và sẽ mở ra ngành công nghiệp điện gió trong tương lai. Điều này phù 

hợp với các cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP 26 về giảm phát thải carbon, 

bảo vệ môi trường. Tỷ trọng ngày càng tăng của điện mặt trời và điện gió, đặc biệt 

là điện gió ngoài khơi đòi hỏi phải áp dụng các giải pháp linh hoạt về kinh tế và 

kỹ thuật. Bây giờ chính là lúc để thay đổi hệ thống đáp ứng với sự thay đổi về cơ 

cấu nguồn phát. Tính linh hoạt đã được xem là nguyên tắc chủ đạo trong quá trình 

xây dựng quy hoạch phát triển điện trong giai đoạn 2021 - 2030. 

Pin lưu trữ năng lượng, thủy điện tích năng, phát triển thêm các nguồn thủy 

điện, trong đó có việc mở rộng thêm công suất một số nhà máy thủy điện đang 

vận hành; phát triển công nghiệp khí hydro; chuyển đổi nhiên liệu từ than sang 

gas sẽ tăng tính linh hoạt vận hành hệ thống điện là sự chuyển dịch tất yếu của 

ngành năng lượng nước ta. 
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III.  QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 

3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án 

Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục như sau:  

Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị 

TT Nội dung Diện tích 
Diện tích 

sàn 
ĐVT 

I Xây dựng  30.000,00  m2 

1 Đất cơ quan, văn phòng - - m2 

2 Đất khu tập kết - - m2 

3 Đất nhà xưởng sản xuất (100MW) - - m2 

4 Mặt nước - - m2 

5 Khu phế liệu - - m2 

6 Khu xử lý nước thải và trạm điện - - m2 

7 Đường giao thông nội bộ - - m2 

8 Đất cây xanh cảnh quan - - m2 

   Hệ thống tổng thể      

-  Hệ thống cấp nước     Hệ thống  

-  Hệ thống cấp điện tổng thể     Hệ thống  

-  Hệ thống thoát nước tổng thể     Hệ thống  

-  Hệ thống PCCC     Hệ thống  

II Thiết bị      

1 Thiết bị văn phòng, điều hành    Trọn Bộ  

2 

Dây chuyền phân loại rác, nghiền rác 

tự động 
  

 Trọn Bộ  

3 Dây chuyền nhiệt điện, sản xuất điện    Trọn Bộ  

4 Gầu ngoạm rác, gầm cầu trục    Trọn Bộ  

5 

Thiết bị công tác khu tập kết (xe cần 

cuốc, xe ủi, xe nâng hạ, …) 
  

 Trọn Bộ  

6 Ô tô vận tải, thu gom rác    Trọn Bộ  

7 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật    Trọn Bộ  

8 Thiết bị khác    Trọn Bộ  
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3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư  

(ĐVT: 1000 đồng) 

TT Nội dung Diện tích 
Diện tích 

sàn 
ĐVT Đơn giá 

Thành tiền 

sau VAT 

I Xây dựng  30.000,00  m2 - - 

1 Đất cơ quan, văn phòng - - m2 - - 

2 Đất khu tập kết - - m2 - - 

3 Đất nhà xưởng sản xuất (100MW) - - m2 - - 

4 Mặt nước - - m2 - - 

5 Khu phế liệu - - m2 - - 

6 Khu xử lý nước thải và trạm điện - - m2 - - 

7 Đường giao thông nội bộ - - m2 - - 

8 Đất cây xanh cảnh quan - - m2 - - 

   Hệ thống tổng thể     - - 

-  Hệ thống cấp nước    Hệ thống - - 

-  Hệ thống cấp điện tổng thể    Hệ thống - - 

-  Hệ thống thoát nước tổng thể    Hệ thống - - 

-  Hệ thống PCCC    Hệ thống - - 

II Thiết bị     - - 

1 Thiết bị văn phòng, điều hành   Trọn Bộ - - 
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TT Nội dung Diện tích 
Diện tích 

sàn 
ĐVT Đơn giá 

Thành tiền 

sau VAT 

2 

Dây chuyền phân loại rác, nghiền rác, khử 

mùi hôi tự động 
  Trọn Bộ 

- - 

3 Dây chuyền nhiệt điện, sản xuất điện   Trọn Bộ - - 

4 Gầu ngoạm rác, gầm cầu trục   Trọn Bộ - - 

5 

Thiết bị công tác khu tập kết (xe cần cuốc, 

xe ủi, xe nâng hạ, …) 
  Trọn Bộ 

- - 

6 Ô tô vận tải, thu gom rác   Trọn Bộ - - 

7 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật   Trọn Bộ - - 

8 Thiết bị khác   Trọn Bộ - - 

III Chi phí quản lý dự án   1,149 - - 

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng    - - 

1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi   0,124 - - 

2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi   0,356 - - 

3 Chi phí thiết kế kỹ thuật   0,973 - - 

4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công   0,584 - - 

5 

Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi 
  0,022 

- - 

6 

Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả 

thi 
  0,062 

- - 
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TT Nội dung Diện tích 
Diện tích 

sàn 
ĐVT Đơn giá 

Thành tiền 

sau VAT 

7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng   0,073 - - 

8 Chi phí thẩm tra dự toán công trình   0,069 - - 

9 Chi phí giám sát thi công xây dựng   0,982 - - 

10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị   0,394 - - 

11 

Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 
  TT 

- - 

V Chi phí đền bù, GPMB 30.000,00  m2 - - 

VI Chi phí vốn lưu động   TT - - 

VII Lãi vay trong thời gian xây dựng   TT - - 

VIII Chi phí dự phòng   10% - - 

Tổng cộng     - 

 

Ghi chú: Dự toán tổng mức theo Quyết định 65/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 20 tháng 01 năm 2021 về Ban hành suất vốn đầu 

tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
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IV.  ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

4.1. Địa điểm xây dựng 

Dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” được thực hiện tại tỉnh 

Đồng Nai. 

 

4.2. Hình thức đầu tư 

Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới. 

V.  NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 

5.1. Nhu cầu sử dụng đất 

Bảng cơ cấu nhu cầu sử dụng đất 

TT Nội dung Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất cơ quan, văn phòng - - 

2 Đất khu tập kết - - 

3 Đất nhà xưởng sản xuất (100MW) - - 

4 Mặt nước - - 

5 Khu phế liệu - - 

6 Khu xử lý nước thải và trạm điện - - 

7 Đường giao thông nội bộ - - 

8 Đất cây xanh cảnh quan - - 

Tổng cộng 30.000,0 100% 

 

Khu vực thực hiện dự án 
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5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án 

Các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, vật tư xây dựng đều có bán tại địa 

phương và trong nước nên các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện là 

tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. 

Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động sau này, dự kiến sử 

dụng nguồn lao động của gia đình và tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho 

quá trình thực hiện. 
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CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ 

I.  PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng công trình  

TT Nội dung Diện tích 
Diện tích 

xây dựng 

Tầng 

cao 

Diện 

tích sàn 
ĐVT 

I Xây dựng  30.000,00    m2 

1 

Đất cơ quan, văn 

phòng 

- - - - 

m2 

2 Đất khu tập kết - - - - m2 

3 

Đất nhà xưởng sản 

xuất (100MW) 

- - - - 

m2 

4 Mặt nước - - - - m2 

5 Khu phế liệu - - - - m2 

6 

Khu xử lý nước thải 

và trạm điện 

- - - - 

m2 

7 

Đường giao thông 

nội bộ 

- - - - 

m2 

8 

Đất cây xanh cảnh 

quan 

- - - - 

m2 
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II.  PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 

2.1. Mô tả thiết kế tổng thể nhà máy nhiệt điện 

 
Sơ đồ mô tả hoạt động của nhà máy 

Lựa chọn phương án công nghệ của nhà máy để thực hiện một chiến lược 

để đảm bảo các thành phần này và bao gồm một thành phần của quản lý chất thải. 

Do đó chuyển đổi các vấn đề của một nguồn cung cấp năng lượng an toàn là một 

cơ hội của việc phát triển cho một nhà máy sản xuất năng lượng đứng tách biệt. 

Các thành phần của dây chuyền 

 

1. Hầm chứa rác 

2. Buồng đốt rác 
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3. Nồi hơi 

4. Lọc khí gas 

5. Ống  khói xả khí thải 

6. Khu vực sản xuất điện 

2.2. Quy trình hoạt động của nhà máy 

Các chất thải được đổ vào lò bởi một cần trục được công nhân điều khiển  

thông qua một cái phễu 

Các phễu phục vụ như là một ‘cái trạm dừng' hoạt động như một sự tách 

biệt giữa các buồng đốt và môi trường. Điều này là cần thiết bởi vì lò đốt dưới áp 

suất cao. 

- Toàn bộ quy trình lắp đặt này trong hệ thống kín vì vậy không cho phép 

hút thuốc và tia lửa 

 

2.2.1. Tuần hoàn khí đốt 

Rác thải được đưa vào buồng đốt bằng một vỉ thép. Sau công đoạn đốt, chất 

thải từ từ được đưa xuống dưới 

Quá trình đốt cháy diễn ra ở đây. Trong giai đoạn đầu, chất thải được sấy 

khô, sau đó khí hóa diễn ra. Các hydrocacbon sau đó đốt cháy và bị oxy hóa thành 

nước và carbon dioxide (phun nước khí). Khí chính được thổi qua chất thải. 
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Điều này cho phép lửa được giữ. Khí gaz thứ cấp thu được trên chất thải 

cháy và được đưa trở lại buồng đốt. Khí này phục vụ cho quá trình đốt cháy hoàn 

toàn diễn ra. 

Khối lượng khí được đo liên tục, tổng lượng khí sơ cấp và thứ cấp được giữ 

không đổi (nếu nhiệt độ quá cao, khí thứ cấp sẽ thổi vào để điều hòa nhiệt độ và 

giảm khí sơ cấp, và ngược lại). 

Nhiệt độ nằm trong khoảng từ 850 đến 1050 ° C (theo yêu cầu về mặt kỹ 

thuật, nhiệt độ phải lớn hơn 850 ° C trong ít nhất 2 giây và với lượng oxy tối thiểu 

6% để đạt được quá trình cháy hoàn toàn). 

Khi nhiệt độ trên 1050 ° C có thể dẫn đến lớp tráng phủ mới, do đó chúng 

ta phải điều hòa nhiệt độ sao cho không vượt qua mức giới hạn cho phép . 

 

2.2.2. Guồng đảo rác & thu hồi phế liệu 

Tro rơi vào một cái trống quay; đây là phần còn lại của chất thải . 

Trống này chạy chậm để tro có thể cháy hết mức có thể. 

Thời gian xử lý chất thải giữa phễu và phần cuối của trống đốt khoảng 2giờ 

Sau khi đốt, tro rơi xuống đáy bể chứa nước (máy khử ẩm ướt).. 

Bể này là kín để không khí vào trong lò và lò vẫn chịu áp lực. 

Tro được vận chuyển trên một chuỗi băng tải và thông qua một hệ thống 

rung để sàng và thu hồi; 
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Sau khi thoát nước, phế liệu được lấy ra khỏi tro bằng một nam châm điện 

và được thu gom trong một thùng chứa để vận chuyển đến một nhà máy chế biến 

phế liệu. 

Các tro thu hồi rơi vào một bể chứa và được loại bỏ để xử lý. Khoảng 20% 

chất thải vẫn ở dạng tro trên một tấn chất thải; trung bình 23 kg phế liệu được thu 

hồi trên một tấn chất thải. 

 

2.2.3. Hệ thống lò hơi 

Lò hơi bao gồm 2 khoang trống và 2 cột với ống thoát hơi cao 20 mét; 

các vách bảo vệ bao gồm các đường ống với nước sôi (các bức tường có 

nhiệt độ 250 °C). 

Trong hai lần đầu tiên, sự chuyển nhiệt do bức xạ xảy ra. Đối lưu xảy ra 

trong các đặc điểm sau đây. 

Hơi nước nóng đi qua một loạt các đường ống và được làm nóng thêm. 

Lý do cho điều này là hơi nước phải được sấy khô để không  hình thành các 

giọt nước trong tuabin (cavitation). 

Trong lò hơi, khi đó, khí được làm giảm nhiệt đến khoảng 230 ° C, trong 

trường hợp này hơi quá nhiệt 400 ° C được tạo ra (với áp suất 35 bar - dòng chảy 

áp suất cao). Rất nguy hiểm 
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2.2.4. Buồng thu hồi tro, bụi 
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Ở đây việc đầu tiên làm sạch của khí thải diễn ra. Tro bay (bụi cháy từ 

buồng đốt) được lọc ra khỏi khí thải; 

Bụi bị ion hóa được giữ lại trong bộ lọc điện.; nói cách khác, bụi được nạp 

điện dưới ảnh hưởng của một trường tĩnh điện ion hóa và thu hút các tấm điện 

tích. 

Sau đó, các hạt bụi rơi vào phễu và số hạt bụi đó được thu giữ trong một 

bồn kín và đưa đến một nơi  để chế biến. Trung bình, một  bồn chứa rỗng  thu 

được 3 lần / tuần 

2.2.5. Hệ thống lọc bụi carbon 

 

Giai đoạn thứ hai là làm sạch hóa chất (HCl, SO2 và HF); trong lò phản 

ứng, các axit khí được trung hoà bằng cách bơm vào một bazơ. 

Vôi được trộn với nước và sau đó được phun trong lò phản ứng bởi một 

nguyên tử; một đĩa ly tâm chạy 10.000 vòng / phút. Các giọt rất nhỏ tạo thành, 

nước bốc hơi ngay lập tức và điều này dẫn đến sự hình thành các hạt vôi rất mịn. 

Sự bốc hơi này loại bỏ nhiệt từ khí thải và nhiệt độ giảm xuống xấp xỉ. 

180°C. Do đó lò phản ứng được đổ đầy một lớp bột vôi từ từ chảy xuống và các 

thành phần axit của khí thải phản ứng với muối. Sau khi hầu hết các axit đã được 
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'trung hòa' thành muối, các chất khác (furan, hơi thủy ngân, các hydrocarbon 

không cháy, dioxin ...) cũng phải được thu lại từ các khí thải. 

Các chất này được loại bỏ khỏi khí thải bằng than hoạt tính. Than hoạt tính 

được sử dụng cho việc hấp thụ này. 

Một loại bột than hoạt tính được dặt giữa lò phản ứng và khí thải đi qua các 

thanh lọc. Các hạt Carbon này được hấp thụ để không gây ô nhiễm môi trường. 

Than hoạt tính là một chất có bề mặt hoạt động rất lớn: bề mặt hoạt động 

của một thìa súp than hoạt tính tương ứng với bề mặt của toàn bộ một sân bóng 

đá. 

2.2.6. Các thanh lọc bụi 

 

Trong bước cuối cùng, tất cả các chất bụi được giữ lại từ các loại khí trong 

quá trình đốt rác thải (các chất này bao gồm các muối phản ứng được hình thành, 

tro bay dư, các hạt bụi vôi, than hoạt tính và hóa chất không phản ứng). Điều này 

được thực hiện thông qua bộ lọc tay áo, hiệu ứng của nó có thể được so sánh với 

một túi bụi lớn. 

Bề mặt lọc bao gồm 880 tay áo dài 5,5 mét, được làm từ vải lọc đặc biệt 

(tổng bề mặt lọc trên mỗi thanh lọc là 2.200 m²). 

Khí thải được dẫn qua thanh lọc. Bột mịn được giữ lại ở bên ngoài thanh 

lọc và khí được làm sạch để tái sử dụng cho việc đốt rác. 

Trong quá trình các khí thông qua lớp vải lọc trên thanh lọc, phản ứng hóa 

học và hấp thụ cũng xảy ra. Khi lớp bụi bên ngoài trở nên quá dày, thanh lọc được 
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làm sạch bằng một  máy nén khí, bột rơi xuống, được thu thập trong các phễu và 

vận chuyển đến một bồn kín thông qua một hệ thống vận chuyển. 

HOẠT CHẤT XÚC TÁC KHỬ ĐỘC 

 

Chúng ta nói về hoạt chất vì nó liên quan đến các oxit nitơ khác nhau NO, 

NO2, NO3 (tạo thành mưa axit với nước) chúng vẫn có thể có mặt trong khí thải. 

Các oxit nitơ này phải được loại bỏ khỏi khí thải để bảo vệ môi trường. 

Việc được xử dụng một hoạt chất xúc tác; đây là phản ứng khử nitơ oxit 

với amoniac (NH4OH). Một hoạt chất xúc tác đã được chọn vì nó được coi là 

BAT (công nghệ có sẵn tốt nhất) và được cung cấp bởi những công ty có uy tín. 

Ngoài ra, điều này làm giảm đáng kể dioxin. Hệ thống này hoạt động như 

một 'bộ lọc bảo vệ môi trường, các dioxin chưa bị phá hủy trong các bước trước 

đó phải được tiêu hủy trong hoạt chất. Các khí từ bộ lọc tay áo được hâm nóng 

đầu tiên (với hơi nước) đến 220 ° C, sau đó được pha trộn với amoniac; Phản ứng 

trên bề mặt của chất xúc tác sau đây: nitơ oxit hiện diện được chuyển thành nitơ 

và nước thông thường. Sự phân hủy dioxin cũng xảy ra trên chất xúc tác. 
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2.2.7. Bảo vệ môi trường 

 

Trước khi khói được thổi vào ống khói, nó đi qua một quạt hút  và một bộ 

giảm thanh. 

Quạt hút đảm bảo rằng khí thải được hút qua toàn bộ hệ thống và toàn bộ 

hệ thống chịu áp suất thấp để không khí bị ô nhiễm  không thể rò rỉ ra ngoài. 

Trong ống khói có các thiết bị đo ở độ cao 15 m để đo liên tục và ghi lại 

các giá trị phát thải (SO2, CO, HCl, NO, CO2 và nước), cũng như hàm lượng bụi, 

lưu lượng khí thải và nhiệt độ. Kết quả đo lường trong thời gian thực có sẵn cho 

cơ quan chứng nhận và cơ quan kiểm soát môi trường. 
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2.2.8. Máy nghiền rác 

 

Cấu hình linh hoạt của SST 300 cho phép nó được sử dụng trong các ứng 

dụng đa dạng như chống lãng phí năng lượng, xử lý hóa chất, bột giấy và giấy, xi 

măng và nhiều hơn nữa. 

Tất cả các thành phần và phụ trợ bao gồm hệ thống dầu bôi trơn được gắn 

trên một khung cơ sở chung. Tuabin có thể được cấu hình với hướng lên trên, 

hướng xuống hoặc hướng trục tùy thuộc vào cách bố trí của nhà máy. 

Tuabin cũng có thể chứa nhiều điểm cảm ứng hơi nước / cảm ứng hóa chất. 

Thiết kế nhỏ gọn và cách bố trí đơn giản của tuabin giảm đáng kể chi phí và thời 

gian liên quan đến việc xây dựng, kiểm tra và bảo trì của nó. 

2.2.9. Ưu điểm công nghệ 

- Đầu tư duy nhất cho nhà máy đốt rác phát điện, ưu điểm : giải quyết và bảo 

vệ môi trường, tạo ra năng lượng sạch và phát triển kinh tế 

- Tối ưu hóa thiết bị đầu cuối 

- Chất thải = nhiên liệu sơ cấp 

- Không xả chất thải ngoài môi trường. 

- Xử lý chất thải tại chỗ 

- Sản xuất năng lượng tại chỗ 

- Chia sẽ năng lượng nhiệt cự lý gần cho các nhà máy cần xử dụng nhiệt 

- Thu nhập bổ sung bằng việc bán điện cho Nhà Nước 
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- 100% bền vững và không phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. 
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CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

I.  PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ 

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 

1.1. Chuẩn bị mặt bằng 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầy đủ các 

thủ tục về đất đai theo quy định hiện hành. Ngoài ra, dự án cam kết thực hiện đúng 

theo tinh thần chỉ đạo của các cơ quan ban ngành và luật định. 

1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: 

Dự án thực hiện tái định cư theo quy định hiện hành. 

1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Dự án chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án như đường 

giao thông đối ngoại và hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực. 

II.  PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

2.1. Các phương án xây dựng công trình 

TT Nội dung Diện tích 
Diện tích 

xây dựng 

Tầng 

cao 

Diện 

tích 

sàn 

ĐVT 

I Xây dựng  30.000,00    m2 

1 Đất cơ quan, văn phòng - - - - m2 

2 Đất khu tập kết - - - - m2 

3 

Đất nhà xưởng sản xuất 

(100MW) 

- - - - 

m2 

4 Mặt nước - - - - m2 

5 Khu phế liệu - - - - m2 

6 

Khu xử lý nước thải và 

trạm điện 

- - - - 

m2 

7 

Đường giao thông nội 

bộ 

- - - - 

m2 

8 Đất cây xanh cảnh quan - - - - m2 

   Hệ thống tổng thể        
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TT Nội dung Diện tích 
Diện tích 

xây dựng 

Tầng 

cao 

Diện 

tích 

sàn 

ĐVT 

-  Hệ thống cấp nước  
    

 Hệ 

thống  

- 

 Hệ thống cấp điện tổng 

thể  
    

 Hệ 

thống  

- 

 Hệ thống thoát nước 

tổng thể  
    

 Hệ 

thống  

-  Hệ thống PCCC  
    

 Hệ 

thống  

 

Các danh mục xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

và quy định về thiết kế xây dựng. Chi tiết được thể hiện trong giai đoạn thiết kế 

cơ sở xin phép xây dựng. 

2.2. Các phương án kiến trúc 

Căn cứ vào nhiệm vụ các hạng mục xây dựng và yêu cầu thực tế để thiết kế 

kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. Chi tiết sẽ được thể hiện trong giai đoạn 

lập dự án khả thi và Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án. Cụ thể các nội dung như: 

1. Phương án tổ chức tổng mặt bằng. 

2. Phương án kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. 

3. Thiết kế các hạng mục hạ tầng. 

Trên cơ sở hiện trạng khu vực dự án, thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật của 

dự án với các thông số như sau: 

 Hệ thống giao thông 

Xác định cấp đường, cấp tải trọng, điểm đấu nối để vạch tuyến và phương 

án kết cấu nền và mặt đường. 

 Hệ thống cấp nước 

Xác định nhu cầu dùng nước của dự án, xác định nguồn cấp nước sạch 

(hoặc trạm xử lý nước), chọn loại vật liệu, xác định các vị trí cấp nước để vạch 

tuyến cấp nước bên ngoài nhà, xác định phương án đi ống và kết cấu kèm theo. 

 Hệ thống thoát nước 
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Tính toán lưu lượng thoát nước mặt của từng khu vực dự án, chọn tuyến 

thoát nước mặt của khu vực, xác định điểm đấu nối. Thiết kế tuyến thu và thoát 

nước mặt, chọn vật liệu và các thông số hình học của tuyến. 

 Hệ thống xử lý nước thải 

Khi dự án đi vào hoạt động, chỉ có nước thải sinh hoạt, nước thải từ các khu 

sản xuất không đáng kể nên không cần tính đến phương án xử lý nước thải. 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải trong 

sản xuất (nước từ việc xử lý giá thể, nước có chứa các hóa chất xử lý mẫu trong 

quá trình sản xuất). 

 Hệ thống cấp điện 

Tính toán nhu cầu sử dụng điện của dự án. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng 

điện của từng tiểu khu để lựa chọn giải pháp thiết kế tuyến điện trung thế, điểm 

đặt trạm hạ thế. Chọn vật liệu sử dụng và phương án tuyến cấp điện hạ thế ngoài 

nhà. Ngoài ra dự án còn đầu tư thêm máy phát điện dự phòng. 

2.3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan. 

 Khu đất xây dựng dự án phải đảm bảo việc xử lý nước thải tập trung đạt 

tiêu chuẩn nhà nước quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 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 xưởng 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 hướng gió, có sân, đường 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 nhằm góp phần cảnh quan cho 

khu vực nhà máy. 

 Luồng xe rác ra vào cặp theo đường vành đai khu đất, kết hợp trạm cân, và 

bãi đổ xe vận chuyển và thu gom rác. 

 Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xưởng chính ra sân phơi và vào khu vực 

đóng gói đều thuận lợi, riêng biệt. 

 Nơi nghỉ ngơi, nhà ăn bố trí đầu hướng gió chính cho thích hợp. 

Nhìn chung, mặt bằng tổng thể được thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, 



Dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” 

Tư vấn hotline: 0918755356 - 0903034381  55 

có đường nét kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công trình được thể 

hiện bởi hệ thống giao thông nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn 

được tách biệt phía sau nhưng không làm ảnh hưởng dây chuyền hoặc tổ chức 

không gian trong khu vực. 

III.  PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Phương án tổ chức thực hiện 

 Dự án được chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng và 

khai thác khi đi vào hoạt động. Theo mô hình sau: 

 

 

 

Dự án chủ yếu sử dụng lao động địa phương. Đối với lao động chuyên môn 

nghiệp vụ, chủ đầu tư sẽ tuyển dụng thêm và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ trong quá trình hoạt động 

sau này. 

Bảng tổng hợp Phương án nhân sự dự kiến (ĐVT: 1000 đồng) 
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TT Chức danh 
Số 

lượng 

Mức thu 

nhập bình 

quân/tháng 

Tổng 

lương 

năm 

Bảo 

hiểm 

21,5% 

Tổng/năm 

1 Giám đốc  1 25.000 300.000 64.500 364.500 

2 
Ban quản lý, 

điều hành 
3 15.000 540.000 116.100 656.100 

3 
Công nhân viên 

văn phòng 
14 8.000 1.344.000 288.960 1.632.960 

4 Kỹ sư nhiện điện 8 9.000 864.000 185.760 1.049.760 

5 
Công nhân sản 

xuất, tài xế 
105 7.500 9.450.000 2.031.750 11.481.750 

  Cộng 131 1.041.500 12.498.000 2.687.070 15.185.070 

 

3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý 

Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương 

đầu tư. 

Tiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, 

trong đó: 
 

 

STT Nội dung công việc Thời gian 

1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Quý I/2022 

2 
Thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 

1/500 
Quý II/2022 

3 Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Quý II/2022 

4 
Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất 
Quý III/2022 

5 Thủ tục liên quan đến kết nối hạ tầng kỹ thuật Quý IV/2022 

6 
Thẩm định, phê duyệt TKCS, Tổng mức đầu tư và phê 

duyệt TKKT 
Quý IV/2022 

7 
Cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây 

dựng theo quy định) 
Quý I/2023 

8 Thi công và đưa dự án vào khai thác, sử dụng 

Quý II/2023 

đến Quý 

I/2024 
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CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

I.  GIỚI THIỆU CHUNG 

Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy 

thu gom xử lý rác và phát điện” là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và 

tiêu cực ảnh hưởng đến khu vực thực hiện dự án và khu vực lân cận, để từ đó đưa 

ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường 

hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho chính dự án khi đi vào hoạt 

động, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. 

II.  CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/20013; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát 

nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định 

về xác định thiệt hại đối với môi trường; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định 

về Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một số nghị định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành Luật bảo vệ Môi trường; 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

- TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- QCVN 01:2008/BXD - Quy hoạch xây dựng; 

- TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩn Thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài 

và công trình; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 

10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 

nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

III.  SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN  

Dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” được thực hiện tại tỉnh 

Đồng Nai. 

IV.  NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI 

VỚI MÔI TRƯỜNG 

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình 

Tác động đến môi trường không khí:  

Quá trình xây dựng sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) 

từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, 

pha trộn và sử dụng vôi vữa, đất cát... hoạt động của các máy móc thiết bị cũng như 

các phương tiện vận tại và thi công cơ giới tại công trường sẽ gây ra tiếng ồn. Bụi phát 
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sinh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân trên công trường và người 

dân lưu thông trên tuyến đường. 

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công là không thể tránh khỏi. Tiếng ồn 

có thể phát sinh khi xe, máy vận chuyển đất đá, vật liệu hoạt động trên công 

trường sẽ gây ảnh hưởng đến người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển 

và người tham gia giao thông.  

Tác động của nước thải: 

Trong giai đoạn thi công cũng có phát sinh nước thải sinh hoạt của công 

nhân xây dựng. Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng cũng cần phải được 

kiểm soát chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án trong thời gian xây dựng cũng là 

một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường nếu dòng chảy cuốn theo bụi, 

đất đá, xăng dầu và các loại rác thải sinh hoạt. Trong quá trình xây dựng dự án áp 

dụng các biện pháp thoát nước mưa thích hợp.  

Tác động của chất thải rắn: 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này gồm 2 loại: Chất thải rắn từ quá 

trình xây dựng và rác sinh hoạt của công nhân xây dựng. Các chất thải rắn phát 

sinh trong giai đoạn này nếu không được quản lý và xử lý kịp thời sẽ có thể bị 

cuốn trôi theo nước mưa gây tắc nghẽn đuờng thoát nước và gây ra các vấn đề vệ 

sinh khác. Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) sẽ được tái sử 

dụng làm vật liệu san lấp. Riêng rác sinh hoạt rất ít vì lượng công nhân không 

nhiều cũng sẽ được thu gom và giao cho các đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý 

ngay. 

Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan khu vực:  

Quá trình thi công cần đào đắp, san lấp mặt bằng, bóc hữu cơ và chặt bỏ 

lớp thảm thực vật trong phạm vi quy hoạch nên tác động đến hệ sinh thái và cảnh 

quan khu vực dự án, cảnh quan tự nhiên được thay thế bằng cảnh quan nhân tạo. 
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Tác động đến sức khỏe cộng đồng: 

Các chất có trong khí thải giao thông, bụi do quá trình xây dựng sẽ gây tác 

động đến sức khỏe công nhân, người dân xung quanh (có phương tiện vận chuyển 

chạy qua) và các công trình lân cận. Một số tác động có thể xảy ra như sau: 

– Các chất gây ô nhiễm trong khí thải động cơ (Bụi, SO2, CO, NOx, THC,...), 

nếu hấp thụ trong thời gian dài, con người có thể bị những căn bệnh mãn tính như 

về mắt, hệ hô hấp, thần kinh và bệnh tim mạch, nhiều loại chất thải có trong khí 

thải nếu hấp thụ lâu ngày sẽ có khả năng gây bệnh ung thư; 

– Tiếng ồn, độ rung do các phương tiện giao thông, xe ủi, máy đầm,…gây tác 

động hệ thần kinh, tim mạch và thính giác của cán bộ công nhân viên và người 

dân trong khu vực dự án; 

– Các sự cố trong quá trình xây dựng như: tai nạn lao động, tai nạn giao thông, 

cháy nổ,… gây thiệt hại về con người, tài sản và môi trường. 

– Tuy nhiên, những tác động có hại do hoạt động xây dựng diễn ra có tính chất 

tạm thời, mang tính cục bộ.  

4.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 

4.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm thông thường 

Tác động do bụi và khí thải: 

Đối với dự án, bụi và khí thải sẽ phát sinh do các nguồn chính:  

 Từ hoạt động giao thông (các phương tiện vận chuyển ra vào dự án); 

 Từ quá trình hoạt động: 

 Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dở, nhập liệu; 

 Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất (nếu có); 

Hoạt động của dự án luôn gắn liền với các hoạt động chuyên chở hàng hóa 

nhập, xuất kho và nguyên liệu. Đồng nghĩa với việc khi dự án đi vào hoạt động sẽ 

phát sinh ô nhiễm không khí từ các phương tiện xe chuyên chở vận tải chạy bằng 

dầu DO.   



Dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” 

Tư vấn hotline: 0918755356 - 0903034381  61 

Mức độ ô nhiễm này còn tùy thuộc vào từng thời điểm có số lượng xe tập 

trung ít hay nhiều, tức là còn phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa nhập, xuất kho. 

Đây là nguồn gây ô nhiễm di động nên lượng chất ô nhiễm này sẽ rải đều 

trên những đoạn đường mà xe đi qua, chất độc hại phát tán cục bộ. Xét riêng lẻ, 

tuy chúng không gây tác động rõ rệt đối với con người nhưng lượng khí thải này 

góp phần làm tăng tải lượng ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Cho nên chủ 

dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất ảnh hưởng do ô nhiễm không khí đến chất lượng môi trường tại khu vực dự 

án trong giai đoạn này. 

Tác động do nước thải 

Nguồn nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước 

mưa chảy tràn. 

Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Chất rắn lơ lửng (SS), 

các chất hữu cơ (COD, BOD), dinh dưỡng (N, P…), vi sinh vật (virus, vi khuẩn, 

nấm…) 

Nếu nước thải sinh hoạt không được thu gom và xử lý thích hợp thì chúng 

sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, đất, nước ngầm và là nguy cơ lan truyền 

bệnh cho con người và gia súc. 

Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa, nuớc mưa chảy tràn qua khu vực sân 

bãi có thể cuốn theo đất cát, lá cây… rơi vãi trên mặt đất đưa xuống hệ thống thoát 

nước, làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. 

Tác động do chất thải rắn  

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại: phát sinh trong quá trình hoạt động  

Chất thải rắn sản xuất nguy hại: Các chất thải rắn nguy hại phát sinh dính 

hóa chất trong quá trình hoạt động. Xăng xe, sơn, dầu mỡ tra máy trong quá trình 
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bảo dưỡng thiết bị, máy móc; vỏ hộp đựng sơn, vecni, dầu mỡ; chất kết dính, chất 

bịt kín là các thành phần nguy hại đối với môi trường và con người. 

Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của công nhân viên phần rác 

thải chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì đựng thức ăn hay đồ uống như hộp xốp, 

bao cà phê, ly sinh tố, hộp sữa tươi, đũa tre, ống hút, muỗng nhựa, giấy,…; cành, 

lá cây phát sinh từ hoạt động vệ sinh sân vườn trong khuôn viên của nhà máy. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993), thì hệ số phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày 

4.2.2. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm tại nhà máy 

xử lý rác 

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 nhiên 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. 

Nguồn gây ồn. 

- Tiếng ồn do hoạt động san ủi mặt bằng, phương 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 phương tiện vận chuyển trong phạm vi nhà 

máy. 

Nguồn gây ô nhiễm nước. 
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Công nghệ sản xuất của nhà máy không phát sinh ra nước thải sản xuất. Nước 

rỉ rác được thu gom theo các rảnh thoát nước về bể chứa rồi được phun lại vào 

nhà ủ rác để làm ẩm nguyên liệu đầu vào. 

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

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

- Nước 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 dưỡng (N,P) và vi 

sinh. 

Vào mùa mưa, nước chảy tràn trên mặt bằng của Nhà máy cũng là tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường. 

Chất thải rắn. 

- CTR phát sinh trong quá trình thi công dự án như: đất đá, vôi vữa… 

- CTR sản xuất là CTR không thể tận dụng trong dây chuyền công nghệ của 

Nhà máy. 

- CTR sinh hoạt: CTR 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. 

V.  PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ, 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

Căn cứ quá trình tham quan, khảo sát công nghệ trên địa bàn cả nước đối 

với các phương pháp đã giới thiệu trên, phương án công nghệ áp dụng tại dự án 

là công nghệ hiện đại phù hợp với quy mô dự án, đảm bảo các quy chuẩn môi 

trường, bên cạnh đó, công nghệ sản xuất, máy móc chủ yếu mua tại trong nước 

nên không cần phải chuyển giao công nghệ. Máy móc sản xuất đáp ứng các tiêu 

chí yêu cầu sau:  

-  Phù hợp với tất cả các loại sản phẩm đầu vào 

- Sử dụng tiết kiệm quỹ đất. 

- Chi phí đầu tư hợp lý. 
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VI.  BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG 

6.1. Giai đoạn xây dựng dự án 

Thường xuyên kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, 

máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, điều này sẽ giúp hạn chế 

được sự phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường; 

Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Các phương tiện đi ra khỏi 

công trường được vệ sinh sạch sẽ, che phủ bạt (nếu không có thùng xe) và làm 

ướt vật liệu để tránh rơi vãi đất, cát… ra đường, là nguyên nhân gián tiếp gây ra 

tai nạn giao thông; 

Công nhân làm việc tại công trường được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao 

động như khẩu trang, mũ bảo hộ, kính phòng hộ mắt; 

Máy móc, thiết bị thực hiện trên công trường cũng như máy móc thiết bị 

phục vụ hoạt động của dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn (ví 

dụ: TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện; TCVN 

4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần: Lan can an toàn - Điều kiện 

kĩ thuật, …)  

Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm: hoạt động vận chuyển đường bộ sẽ 

được sắp xếp vào buổi sáng (từ 8h đến 11h00), buổi chiều (từ 13h30 đến 16h30), 

buổi tối (từ 18h00 đến 20h) để tránh giờ tan ca của công nhân của các công trình 

lân cận; 

Phun nước làm ẩm các khu vực gây bụi như đường đi, đào đất, san ủi mặt 

bằng… 

Che chắn các bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí ở cuối 

hướng gió và có biện pháp cách ly tránh hiện tượng gió cuốn để không ảnh hưởng 

toàn khu vực. 
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Đối với chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào những thùng chuyên dụng 

có nắp đậy. Chủ đầu tư sẽ ký kết với đơn vị khác để thu gom, xử lý chất thải sinh 

hoạt đúng theo quy định hiện hành của nhà nước. 

Xây dựng nội quy cấm phóng uế, vứt rác sinh hoạt, đổ nước thải bừa bãi gây 

ô nhiễm môi trường và tuyên truyền cho công nhân viên của dự án. 

Luôn nhắc nhở công nhân tuân thủ nội quy lao động, an toàn lao động và 

giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng. 

6.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 

6.2.1. Giảm thiểu tác động môi trường đối với nguồn gây ô nhiễm thông thường 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc vào 

tính chất của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của các 

phương tiện. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương tiện 

vận chuyển, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:  

Tất cả phương tiện vận chuyển ra vào dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 

về an toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT 

của Bộ Giao thông Vận tải ngày 24/06/2009; 

Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án như quy định tốc độ đối 

với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy khi trong 

thời gian xe chờ…; 

Trồng cây xanh cách ly xung quanh khu vực thực hiện dự án và đảm bảo 

diện tích cây xanh chiếm 20% tổng diện tích dự án như đã trình bày trong báo 

cáo; 

Giảm thiểu tác động bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 
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Thông thoáng nhà xưởng sản xuất, lắp đặt hệ thống thông gió, quạt hút và hệ 

thống làm mát phù hợp với đặc thù sản xuất của nhà máy; 

Thực hiện quét dọn, vệ sinh ngay trường hợp để rơi vãi nguyên vật liệu, thành 

phẩm. 

Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, tất các công nhân làm việc tại nhà 

máy đều được trang bị bảo hộ lao động phù hợp theo đặc thù của công đoạn sản 

xuất; 

Giám sát sự tuân thủ an toàn trong lao động tại nhà máy; 

Định kỳ khám sức khỏe cho công nhân; 

Giảm thiểu tác động nước thải 

Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại: 

Nước thải từ bồn cầu được xử lý bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình 

đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 

3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân 

hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian 

dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. 

Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải giảm khoảng 

30%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn.  

Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút 

và vận chuyển đi nơi khác xử lý. 

Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn: 

Thiết kế xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước mưa tách biệt hoàn toàn 

với với hệ thống thu gom nước thải; 

Định kỳ nạo vét các hố ga và khai thông cống thoát nước mưa; 
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Quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy 

hại, tránh các loại chất thải này rơi vãi hoặc bị cuốn vào hệ thống thoát nước mưa. 

Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn 

 Chủ đầu tư cam kết sẽ tuân thủ đúng pháp luật hiện hành trong công tác thu 

gom, lưu trữ và xử lý các chất thải rắn, cụ thể là tuân thủ theo Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất thải và phế 

liệu thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30/6/2015 về Quy định quản 

lý chất thải nguy hại. 

6.2.2. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại từ nhà 

máy xử lý rác 

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

trường nước, môi trường đất, đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi tác 

động đều có những mức độ ảnh hưởng khác nhau lên những đối tượng khác nhau. 

Tuy nhiên những tác động đó đều có khả năng khắc phục được. Dự án đã đưa 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. 

Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn 

a) 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 trường không khí 

do đó phải tưới nước 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 được 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. 

b) 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. 
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- Xây dựng mái nhà xưởng theo kiểu mái công nghiệp tức là có các cửa thông 

gió ở phía trên như vậy sẽ tạo ra các luồn gió tự nhiên làm cho nhà xưởng thông 

thoáng sẽ giảm mùi hôi và nồng độ các khí có trong khói thải … 

- Máy móc thiết bị nên được bảo trì, bảo dưỡng theo định kì để đảm bảo cho 

dây chuyền được hoạt động liên tục tránh tình trạng ùn tắc không xử lý hết lượng 

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 đưa 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 được 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 xưởng một cách đáng kể. 

*Khống chế ô nhiễm bụi 

Đây cũng là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí đáng được quan 

tâm nhiều ở nhà máy. Dự án cũng đã quyết định đầu tư 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… Như vậy vấn đề bụi trong Nhà 

máy trên cơ bản được giải quyết. 
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Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước 

a) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn thi công xây 

dựng 

Quá trình sinh hoạt của công nhân từ các lán trại gây ô nhiễm môi trường đặc 

biệt là môi trường nước và môi trường đất. Để khắc phục trình trạng này nên tăng 

cường sử dụng nhân lực địa phương và xây dựng các công trình vệ sinh ở khu lán 

trại như 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. 

b) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn vận hành 

Trong quá trình hoạt động, nguồn ô nhiễm nước tại Nhà máy là nước thải sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên và nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy. 

Biện pháp khống chế các nguồn như sau: 

* Biện pháp khống chế ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt tại Nhà máy (nước thải vệ sinh) ước tính khoảng 

3m3/ngày sẽ được xử lý bằng phương pháp tự hoại. 

Nước thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh được 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 được giữ lại trong bể từ 3-6 tháng , dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật 

kị khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất vô cơ hào tan. 

Nước lắng trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao. 

Nước sau xử lý sẽ tự thấm vào đất. 

Phần cặn lắng định kì 06 tháng sẽ đuợc hút lên đưa 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 60m3 để thu gom và xử lý nước thải từ 

nhà vệ sinh và nước thải sinh hoạt tại khu vực này. 

*Biện pháp khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy sẽ cuốn theo tạp 

chất, dầu mỡ rơi vãi. Lượng nước mưa này nếu không được quản lý tốt sẽ gây tác 

động tiêu cực đến nguồn nước mặt tiếp nhận hoặc gây bồi lắng ảnh hưởng đến đất 

canh tác. Để tránh tác động này, Dự án đã thực hiện các biện pháp sau:Cải tạo 
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nâng cấp hệ thống thoát nước mưa của nhà máy với Trồng cây xung quanh khu 

vực để chống xói mòn. 

Biện pháp khống chế CTR. 

a)Biện pháp khống chế CTR trong giai đoạn thi công xây dựng. 

CTR 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 đưa ra là: Đối với đất 

đá cát sạn… được dùng để làm đường nội bộ, san lấp…. Còn đối với rác thải của 

công nhân được thu gom để đưa vào xử lý trong chính nhà máy tái chế và xử lý 

chất thải Phú Quốc.  

b) Biện pháp khống chế CTR trong giai đoạn vận hành. 

- Chất thải sản xuất: Đối với vỏ lon, kim loại: thu gom riêng và  bán 

- CTR 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. 

Quy hoạch cây xanh. 

Cây xanh có tác dụng cải thiện điều kiện khí hậu, giảm ồn. Ngoài ra cây xanh 

còn hấp thụ các khí độc hại trong không khí và giảm lượng bụi phát tán đi xa. Cây 

xanh sẽ được trồng xung quanh tường rào, khu vực sản xuất của Nhà máy, khu 

vực làm việc và khu vực nhà nghỉ của công nhân.  

Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố 

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, hướng 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 xưởng, 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 người 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 

nước. 



Dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” 

Tư vấn hotline: 0918755356 - 0903034381  71 

Thực hiện các biện pháp khống chế nêu trên để cải thiện môi trường lao động. 

Huấn luyện và trang bị đầy đủ các thiết bị lao động cho công nhân như 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 người lao động. 

- Thường 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. 

VII.  KẾT LUẬN 

Các tác động từ hoạt động của dự án tới môi trường là không lớn và hoàn 

toàn có thể kiểm soát được. Đồng thời, các sản phẩm mà dự án tạo ra đóng vai trò 

rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hoạt động của dự án 

mang lại lợi ích đáng giá và đặc biệt có hiệu quả về mặt xã hội lớn lao, tạo điều 

kiện công việc làm cho người lao động tại địa phương. 

Trong quá trình hoạt động của dự án, các yếu tố ô nhiễm môi trường phát 

sinh không thể tránh khỏi. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ 

môi trường, mối quan hệ giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trường 

sống, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các bước yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn lao động trong sản xuất cũng được chú trọng.  
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CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC 

HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

I.  TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN. 

Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu 20%, vốn vay 80%. Chủ đầu tư sẽ thu xếp với 

các ngân hàng thương mại để vay dài hạn. Lãi suất cho vay các ngân hàng thương 

mại theo lãi suất hiện hành. 

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được lập dựa theo quyết định về Suất 

vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công 

trình của Bộ Xây dựng; giá thiết bị dựa trên cơ sở tham khảo các bản chào giá của 

các nhà cung cấp vật tư thiết bị. 

Nội dung tổng mức đầu tư 

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng 

dự án “Nhà máy thu gom xử lý rác và phát điện” làm cơ sở để lập kế hoạch và 

quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.  

Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết 

bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí. 

Chi phí xây dựng và lắp đặt 

Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng 

công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường 

để ở và điều hành thi công. 

Chi phí thiết bị 

Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công 

nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo 

hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan. 

Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm chi 

phí lãi vay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần thiết. Với 

phương án này không những giảm chi phí đầu tư mà còn giảm chi phí điều hành 

hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng 

và sửa chữa… 

Chi phí quản lý dự án 
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Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn 

đầu tư 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, bao gồm: 

 Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư. 

 Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức 

thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. 

 Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

 Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí 

xây dựng công trình; 

 Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình; 

 Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; 

 Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; 

 Chi phí khởi công, khánh thành; 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 

 Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở; 

 Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; 

 Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

 Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

công trình; 

 Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí 

phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn 

nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng 

thầu xây dựng; 

 Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát 

lắp đặt thiết bị; 

 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

 Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định 

mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; 

 Chi phí tư vấn quản lý dự án;  

Chi phí khác 
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Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi 

phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi 

phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: 

 Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình; 

 Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; 

 Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục 

đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình tiền chạy 

thử và chạy thử. 

Dự phòng phí 

 Dự phòng phí bằng 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự 

án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. 

II.  HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN. 

2.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

Tổng mức đầu tư của dự án:   XX.816.097.000 đồng.  

(XX tỷ, tám trăm mười sáu triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng) 

Trong đó: 

+ Vốn tự có (20%)   : XX.363.219.000 đồng. 

+ Vốn vay - huy động (80%) : XX.452.878.000 đồng. 

2.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án: 

Thu gom xử lý rác thải 360.000,0 tấn/năm 

Sản xuất nhiệt điện từ rác 288.000,0 MWh/năm 

Buôn bán phế liệu 7.200,0 tấn/năm 

 

Nội dung chi tiết được trình bày ở Phần phụ lục dự án kèm theo. 

2.3. Các chi phí đầu vào của dự án: 

Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 Chi phí marketing, bán hàng 1% Doanh thu 

2 Chi phí khấu hao TSCĐ "" Khấu hao 

3 Chi phí bảo trì thiết bị  2%  Tổng mức đầu tư thiết bị 

4 Chi phí nguyên vật liệu 10% Doanh thu 
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Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

5 Chi phí quản lý vận hành 5% Doanh thu 

6 Chi phí lãi vay "" Kế hoạch trả nợ 

7 Chi phí lương "" Bảng lương 

    

 Chế độ thuế %  

1 Thuế TNDN 20  

2.4. Phương án vay. 

• Số tiền : XX.452.878.000 đồng. 

• Thời hạn : 10 năm (120 tháng). 

• Ân hạn : 1 năm. 

• Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất 

ngân hàng). 

• Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. 

Lãi vay, hình thức trả nợ gốc   

1 Thời hạn trả nợ vay 10 năm 

2 Lãi suất vay cố định 10% /năm 

3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15% /năm 

4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 9.4% /năm 

5 Hình thức trả nợ 1  

(1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự án)  

Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 

80%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 20%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; chi phí sử 

dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) là 15%/năm. 

2.5. Các thông số tài chính của dự án 

2.5.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. 

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ 

trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 300,4 tỷ đồng. Theo phân 

tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả 

được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng 

trên 138% trả được nợ. 
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2.5.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế 

và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. 

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư. 

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì 

chỉ số hoàn vốn của dự án là 11.91 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được 

đảm bảo bằng 11.91 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực 

hiện việc hoàn vốn. 

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận 

thấy đến năm thứ 6 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của 

năm thứ 5 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác. 

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư. 

Như vậy thời gian hoàn vốn giản đơn của dự án là 5 năm 11 tháng kể từ 

ngày hoạt động. 

2.5.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng 

phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 2.28 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra 

đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 2.28 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ 

dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. 

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9.4%). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 8 đã hoàn được vốn và có dư. 

Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 7. 

Như vậy thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án là 7 năm 9 tháng kể 

từ ngày hoạt động. 
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2.5.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 

Trong đó: 

 - P: Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. 

 - CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 9.4%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = XX.339.439.000 đồng. Như vậy chỉ 

trong vòng 50 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá 

trị đầu tư qui về hiện giá thuần XX.339.439.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu 

quả cao. 

2.5.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là tỷ suất chiết khấu mà tại đó hiện giá ròng 

NPV bằng 0. Hay nói cách khác, IRR là suất chiết khấu mà khi dùng nó để quy 

đổi dòng tiền tệ thì giá trị hiện tại của dòng thu nhập cân bằng với giá trị hiện tại 

của chi phí. 

0 = NPV = ∑
Ct

(1 + 𝑟∗)t
− C0

n

t=0

 → 𝑟∗ = 𝐼𝑅𝑅 

Trong đó: 

 - C0: là tổng chi phí đầu tư ban đầu (năm 0) 

 - Ct: là dòng tiền thuần tại năm t  

 - n: thời gian thực hiện dự án. 

 - NPV: hiện giá thuần.  

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán 

cho thấy IRR = XX.18% > 9.4% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án 

có khả năng sinh lời.  
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KẾT LUẬN 

I.  KẾT LUẬN. 

Với kết quả phân tích như trên, cho thấy hiệu quả tương đối cao của dự án 

mang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân trong vùng. Cụ thể như 

sau: 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. 

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 55,8 tỷ 

đồng thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án. 

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương. 

Góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ 

phát triển kinh tế. 

II.  ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ. 

Chúng tôi đề xuất một nhà máy đốt rác phát điện với việc giải quyết về vấn 

đề bảo vệ môi trường, tạo ra điện sử dụng điện hiệu quả kích thích tăng trưởng 

kinh tế. Tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.  

Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành xem xét và hỗ 

trợ chúng tôi để chúng tôi có thể triển khai thực hiện các bước của dự án “Nhà 

máy thu gom xử lý rác và phát điện” tại tỉnh Đồng Nai theo đúng tiến độ và quy 

định, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. 
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PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH  

ĐVT: 1000 VNĐ 

Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án 
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Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm. 
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Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm. 
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Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm. 
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Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. 
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Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn. 
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Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu. 
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Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV). 
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Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 

 


