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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

          Căn cứ Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp CTH - Thanh Hà” tại khu 6, 

phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ của Công ty cổ phần gốm sứ CTH; 

Xét đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Công ty cổ phần gốm sứ CTH 

tại Văn bản số 336/CV-CTH ngày 31 tháng 12 năm 2022 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

41/TTr-TNMT ngày 13/01/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty cổ phần gốm sứ CTH, địa chỉ trụ sở chính tại 

khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thực 

hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “nhà máy sản xuất gạch ốp lát 

cao cấp CTH - Thanh Hà” với các nội dung như sau: 

1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 

1.1. Tên dự án: nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp CTH - Thanh Hà. 

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh, thị xã 

Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 4526034633 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 28/3/2017, điều chỉnh lần 

thứ nhất ngày 04/01/2018. 

1.4. Mã số thuế: 2600380251. 
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1.5. Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ: sản xuất gạch ốp lát Granit cao 

cấp. 

1.6. Phạm vi, quy mô của dự án: 

- Phạm vi: tổng diện tích: 71.451,1m2 tại khu Thanh Bình, phường Thanh 

Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

- Quy mô: Dự án nhóm B (theo tiêu chí phân loại của pháp luật về đầu tư 

công); thuộc dự án đầu tư nhóm II theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

- Công suất: sản xuất gạch công suất 7.000.000 m2/năm, trong đó: gạch ốp 

lát Ceramic 3.000.000 m2/năm; gạch ốp lát Granite 4.000.000 m2/năm. 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm 

theo: 

2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.  

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ 

môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu 

về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.  

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần gốm sứ CTH. 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty cổ phần gốm sứ CTH có trách nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải 

bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo 

quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng 

ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc 

xả khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo 

quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 

phép môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường. 

2.4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo quy định. 

Kịp thời báo cáo về UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan 

chức năng ở địa phương nếu xảy ra sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự 

cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 
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2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác so với các nội dung quy 

định trong Giấy phép môi trường, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Phú Thọ 

theo quy định của pháp luật.  

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

nội dung cấp phép, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép 

theo quy định của pháp luật./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT (Phan Trọng Tấn); 

- Sở TN&MT;  

- UBND thị xã Phú Thọ;  

- CVP, các PCVP;  

- Công ty cổ phần gốm sứ CTH;  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TN3 (Tr-15b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 
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PHỤ LỤC 1 

YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:            /GPMT-UBND ngày       tháng 01      

năm 2023 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

 
A. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 

1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để 

đưa về hệ thống xử lý nước thải:  

1.1. Nước thải sinh hoạt:  

- Nước thải nhà ăn ca phát sinh khoảng 2,7 m3/ngày được thu gom, xử lý sơ 

bộ bằng 1 bể tách mỡ, sau đó theo đường ống nhựa PVC đường kính Ф110mm, dài 

75m, độ dốc 0,5% dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.  

- Nước thải từ các bồn vệ sinh phát sinh khoảng 15,3 m3/ngày đêm được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua 3 bể tự hoại 3 ngăn, sau đó theo đường ống nhựa PVC 

đường kính Ф110mm, dài khoảng 200m, độ dốc 0,5% dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung.  

- Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo 

đường ống nhựa PVC đường kính Ф34mm, dài khoảng 250m dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải sản xuất khu B để tuần hoàn, tái sử dụng cho sản xuất. 

1.2. Nước thải sản xuất:  

- Nước thải từ phân xưởng nguyên liệu (nước dập bụi từ tháp sấy phun, nước 

vệ sinh từ khu vực bình nghiền …) phát sinh khoảng 25 m3/ngày được thu gom bằng 

các rãnh thoát nước (kích thước 20 x 20cm, đáy đổ bê tông, dài khoảng 200m, độ dốc 

0,5%) dẫn về hệ thống xử lý nước thải khu A để lắng cặn, tuần hoàn, tái sử dụng cho 

sản xuất. 

- Nước thải khu vực mài cạnh ướt phát sinh khoảng 40 m3/ngày được thu gom 

bằng các rãnh thoát nước (kích thước 20 x 20cm, đáy đổ bê tông, dài khoảng 250m, 

độ dốc 0,5%) dẫn về hệ thống xử lý nước thải khu A để lắng cặn, tuần hoàn, tái sử 

dụng cho sản xuất.  

          - Nước thải từ công đoạn mài mặt dây chuyền Granite phát sinh khoảng 45 

m3/ngày được thu gom bằng các rãnh thoát nước (kích thước 20 x 20cm, đáy đổ 

bê tông, dài khoảng 400m, độ dốc 0,5%) dẫn về hệ thống xử lý nước thải khu B 

để lắng cặn, tuần hoàn, tái sử dụng cho sản xuất.  

           - Nước thải từ công đoạn mài mặt dây chuyền Ceramic phát sinh khoảng 44 

m3/ngày được thu gom bằng các rãnh thoát nước (kích thước 20 x20cm, đáy đổ bê 

tông, dài khoảng 100m, độ dốc 0,5%) dẫn về hệ thống xử lý nước thải khu C để lắng 

cặn, tuần hoàn, tái sử dụng cho sản xuất.  

          - Nước thải từ công đoạn nghiền men phát sinh khoảng 9 m3/ngày được thu 

gom bằng các rãnh thoát nước (kích thước 20 x 20cm, đáy đổ bê tông, dài khoảng 



5 
 

80m, độ dốc 0,5%) dẫn về hệ thống xử lý nước thải khu D để lắng cặn, tuần hoàn, 

tái sử dụng cho sản xuất.  

           - Nước thải từ công đoạn tráng men phát sinh khoảng 9 m3/ngày được thu gom 

bằng các rãnh thoát nước (kích thước 20 x 20cm, đáy đổ bê tông, dài khoảng 140m, 

độ dốc 0,5%) dẫn về bể khuấy, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải khu D để lắng 

cặn, tuần hoàn, tái sử dụng cho sản xuất.  

          2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

          2.1. Công trình, thiết bị xử nước thải sinh hoạt: 

  a) Các công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

  - 1 bể tách mỡ 2 ngăn  (thể tích 5 m3). 

  - 3 bể tự hoại (thể tích 15 m3/bể). 

  - 1 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung gồm các bể có thể tích lần 

lượt như sau: bể gom (thể tích 6,19 m3), bể điều hòa (thể tích 11,55 m3), bể thiếu 

khí (thể tích 8,23 m3), bể hiếu khí (thể tích 14,02 m3), bể lắng sinh học (thể tích 

6,25 m3), bể khử trùng (thể tích 3,35 m3), bể chứa bùn (thể tích 8,04 m3). 

  b) Tóm tắt quy trình xử lý nước thải sinh hoạt: 

  Nước thải {(nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh  bể tự hoại) + (nước 

thải nhà ăn  bể tách mỡ)}  bể gom bể điều hoà  bể thiếu khí  bể hiếu 

khí  bể lắng sinh học  bể khử trùng  hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

khu B  tuần hoàn, tái sử dụng. 

c) Công suất xử lý: 20 m3/ngày. 

  d) Hóa chất sử dụng: Clo viên nén 120 viên/năm; Methanol 360 lít/năm. 

  2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sản xuất: 

  a) Các công trình xử lý nước thải sản xuất: 

  - 1 hệ thống xử lý nước thải sản xuất khu A, công suất 70 m3/ngày đêm gồm 

12 bể có thể tích lần lượt như sau: 2 bể điều hoà (thể tích 92,5 m3/bể), 8 bể lắng 

(thể tích 92,5 m3/bể), 2 bể chứa nước thải sau lắng (thể tích 92,5 m3/bể).  

- 1 hệ thống xử lý nước thải sản xuất khu B, công suất 70 m3/ngày đêm gồm 

12 bể có thể tích lần lượt như sau: 2 bể điều hoà (thể tích 92,5 m3/bể), 8 bể lắng 

(thể tích 92,5 m3/bể), 2 bể chứa nước thải sau lắng (thể tích 92,5 m3/bể). 

  - 1 hệ thống xử lý nước thải khu C, công suất 50 m3/ngày đêm gồm 4 bể có 

thể tích lần lượt như sau: 1 bể điều hòa (thể tích 126 m3), 1 bể lắng 1 (thể tích 126 

m3), 1 bể lắng 2 (thể tích 252 m3), 1 bể lắng nước trong (thể tích 504 m3). 

 - 1 hệ thống xử lý nước thải khu D, công suất 20 m3/ngày đêm 4 bể có thể 

tích lần lượt như sau: 1 bể khuấy (thể tích 60 m3), 1 bể lắng men sơ bộ (thể tích 84 

m3), 1 bể lắng men 2 (thể tích 126 m3), 1 bể nước trong (thể tích 126 m3).  

 b) Tóm tắt quy trình xử lý nước thải sản xuất: 
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         - Hệ thống xử lý nước thải sản xuất khu A: nước thải (nước dập bụi từ 

tháp sấy phun, nước thải vệ sinh khu vực bình nghiền và mài cạnh ướt)  xử 

lý bằng hoá chất PAC  2 bể điều hòa lưu lượng  8 bể lắng  2 bể lắng nước 

trong  tuần hoàn lại sản xuất. 

 - Hệ thống xử lý nước thải sản xuất khu B: {nước thải từ công đoạn mài mặt 

dây chuyền Granite  xử lý bằng hoá chất PAC  2 bể điều hoà lưu lượng} + 

{bước thải sinh hoạt sau xử lý}  8 bể lắng  2 bể lắng nước trong  tuần hoàn 

lại sản xuất. 

 - Hệ thống xử lý nước thải sản xuất khu C: nước thải (từ công đoạn mài mặt 

dây chuyền Ceramic)  xử lý bằng hoá chất PAC  bể điều hoà chứa nước  bể 

lắng 1  bể lắng 2  bể lắng nước trong  tuần hoàn lại sản xuất. 

          - Hệ thống xử lý nước thải sản xuất khu D: {nước thải công đoạn nghiền 

men+ (nước thải công đoạn tráng men  bể khuấy)} bể lắng men sơ bộ  bể 

lắng men 2  bể lắng nước trong  tuần hoàn lại sản xuất. 

  3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

  - Định kỳ kiểm tra công trình, thiết bị, đường ống, kịp thời khắc phục các 

sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

          - Định kỳ nạo vét hệ thống đường ống nước mưa, nước thải, các hố ga để 

tăng khả năng thoát nước. 

          - Bố trí các nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung 

thực hiện vận hành và ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

          - Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

          - Vận hành và bảo trì các máy móc, thiết bị trong hệ thống thường xuyên, 

theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

B. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM:  

Các hạng mục nêu trên của dự án đã vận hành thử nghiệm theo hồ sơ kế 

hoạch vận hành thử nghiệm được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả 

kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm tại Văn bản số 

3439/TNMT-CCMT ngày 26/11/2021. 

C. CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 

1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất trước khi 

tuần hoàn, tái sử dụng; không được xả nước thải ra ngoài môi trường dưới mọi hình 

thức. 

 2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận hành 

hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

 3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu gom, xử lý, tuần hoàn tái sử dụng 

nước thải; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xả nước thải ra ngoài môi trường./. 
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PHỤ LỤC  2 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:          /GPMT-UBND ngày      tháng 01      

năm 2023 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

 
A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI:  

1. Nguồn phát sinh bụi thải:  

- Nguồn số 01: khí thải từ tháp sấy phun 1. 

- Nguồn số 02: khí thải từ tháp sấy phun 2. 

- Nguồn số 03: khí thải từ lò sấy tiền nung DC1. 

- Nguồn số 04: khí thải từ lò nung DC1. 

- Nguồn số 05: khí thải từ lò sấy gạch mộc DC1. 

- Nguồn số 06: khí thải từ lò sấy tiền nung DC2. 

- Nguồn số 07: khí thải từ lò nung DC2. 

- Nguồn số 08: khí thải từ lò sấy gạch mộc DC2. 

- Nguồn số 09: khí thải từ máy sấy sau in. 

- Nguồn số 10: bụi từ máy ép. 

- Nguồn số 11: bụi từ máy mài cạnh dây chuyền Ceramic (DC1). 

- Nguồn số 12: bụi từ công đoạn tráng men dây chuyền Ceramic (DC1). 

- Nguồn số 13: bụi từ máy mài cạnh dây chuyền Granite (DC2). 

- Nguồn số 14: bụi từ công đoạn tráng men dây chuyền Granite (DC2). 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 15 dòng khí thải. 

2.1. Dòng khí thải số 01:  

Tương ứng với ống khói thải sau hệ thống xử lý khí thải chung của 2 tháp 

sấy phun (nguồn số 01 và nguồn số 02). 

a) Vị trí xả khí thải: ống khói thải hệ thống xử lý khí thải chung của 2 tháp 

sấy phun.Tọa độ X = 2366979; Y = 545278. (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 104o45’, múi chiếu 3o).  

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 120.000 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,8), cụ thể như sau:  
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TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới  

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 

3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 128 

3 H2S mg/Nm3 4,8 

4 CO mg/Nm3 640 

5 NOx mg/Nm3 544 

6 SO2 mg/Nm3 3.200 

2.2. Dòng khí thải số 02:  

Tương ứng với ống phóng không lò sấy tiền nung DC1 (nguồn số 03). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không lò sấy tiền nung DC1. Tọa độ X = 

2366967; Y = 545370 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 

3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 14.453 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 1), cụ thể như sau:  

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

2.3. Dòng khí thải số 03:  

Tương ứng ống phóng không 1 lò nung DC1 (nguồn số 04). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 1 lò nung DC1. Tọa độ X = 2366958; 

Y = 545378 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 63.998 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới  

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 

2.4. Dòng khí thải số 04:  

Tương ứng với ống phóng không 2 lò nung DC1 (nguồn số 04, 12, 13, 14). 
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a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 2 lò nung DC1. Tọa độ X = 2366953; 

Y = 545376 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 73.667 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới  

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 

2.5. Dòng khí thải số 05:  

Tương ứng với ống phóng không 3 lò nung DC1 (nguồn số 04). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 3 lò nung DC1. Tọa độ X = 2366548; 

Y = 545370 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o).  

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 62.700 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 

2.6. Dòng khí thải số 06:  

Tương ứng với ống phóng không 1 lò sấy gạch mộc DC1 (nguồn số 05). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 1 lò sấy gạch mộc DC1. Tọa độ X = 

2366972; Y = 545297 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 

3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 18.472 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 1), cụ thể như sau: 



10 
 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

2.7. Dòng khí thải số 07:  

Tương ứng với ống phóng không 2 lò sấy gạch mộc DC1 (nguồn số 05). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 2 lò sấy gạch mộc DC1. Tọa độ X = 

2366976; Y = 545293 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 

3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 18.472 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 1), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

2.8. Dòng khí thải số 08:  

Tương ứng với ống phóng không lò sấy tiền nung DC2 (nguồn số 06). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không lò sấy tiền nung DC2. Tọa độ X = 

2366963; Y = 545326 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 

3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 15.000 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 1), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới  

hạn cho phép 

Tần suất quan 

 trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

2.9. Dòng khí thải số 09:  

Tương ứng với ống phóng không 1 lò nung DC2 (nguồn số 07). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 1 lò nung DC2. Tọa độ X = 2366971; 

Y = 545300 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o).  

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 49.000 m3/h. 
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c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới  

hạn chphép 

Tần suất quan 

 trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 

2.10. Dòng khí thải số 10:  

Tương ứng với ống phóng không 2 lò nung DC2 (nguồn số 07). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 2 lò nung DC2. Tọa độ X = 2366968; 

Y = 545326 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 29.400 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 

2.11. Dòng khí thải số 11:  

Tương ứng với ống phóng không 3 lò nung DC2 (nguồn số 07). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 3 lò nung DC2. Tọa độ X = 2366950; 

Y = 545318 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o).  

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 44.100 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

 trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 
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2.12. Dòng khí thải số 12:  

Tương ứng với ống phóng không 1 lò sấy gạch mộc DC2 (nguồn số 08). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 1 lò sấy gạch mộc DC2. Tọa độ X = 

2366982; Y = 545294 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 

3o):  

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 25.000 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới  

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 

2.13. Dòng khí thải số 13:  

Tương ứng với ống phóng không 2 lò sấy gạch mộc DC2 (nguồn số 08). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không 2 lò sấy gạch mộc DC2. Tọa độ X = 

2366985; Y = 545290 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 

3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 25.000 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới  

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 
3 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm3 144 

2.14. Dòng khí thải số 14:  

Tương ứng với ống phóng không 1 máy sấy sau in (nguồn số 09). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không sấy sau in 1. Tọa độ X = 2366960; Y 

= 545412 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o).  

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 6.496m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 
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= 0,8 và Kp = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 

3 tháng/lần 
2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

3 Benzen mg/Nm3 5 

4 Etylaxetat mg/Nm3 1.400 

2.15. Dòng khí thải số 15:  

Tương ứng với ống phóng không 2 máy sấy sau in (nguồn số 09). 

a) Vị trí xả khí thải: ống phóng không sấy sau in 2. Tọa độ X = 2366962; Y 

= 545414 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o). 

b) Lưu lượng xả thải lớn nhất: 6.496 m3/h. 

c) Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục 24/24h. 

d) Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv 

= 0,8 và Kp = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan  

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - 

3 tháng/lần 
2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

3 Benzen mg/Nm3 5 

4 Etylaxetat mg/Nm3 1.400 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THU GOM, 

XỬ LÝ KHÍ THẢI:  

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi thải: 

1.1. Mạng lưới thu gom bụi thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ 

thống xử lý bụi thải:  

- Bụi, khí thải phát sinh từ mỗi tháp sấy phun (dự án có 2 tháp sấy phun) 

được dẫn qua 1 Cyclone để lọc bụi. Khí thải sau đó được dẫn chung về 1 giàn phun 

nước và thoát ra ngoài môi trường qua 1 ống khói. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực máy ép được dẫn qua 1 hệ thống lọc bụi 

tay áo để thu bụi. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ máy mài cạnh dây chuyền Ceramic được dẫn về 

2 hệ thống lọc bụi tay áo để thu bụi. 

- Bụi phát sinh từ khu vực tráng men dây chuyền Ceramic được dẫn về 2 hệ 

thống lọc bụi di động để thu bụi. 

- Bụi, khí thải phát sinh tại khu vực tráng men dây chuyền gạch Granite và 



14 
 

máy mài cạnh dây chuyền Granite được dẫn qua 1 Cyclone để lọc bụi. Khí thải 

sau đó được dẫn về 1 hệ thống lọc bụi tay áo để thu bụi. 

- Khí thải từ 2 lò sấy và 2 lò nung thoát ra ngoài môi trường qua 14 ống phóng 

không. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi thải: 

a) Công trình xử lý bụi, khí thải chung của 2 tháp sấy phun: 

- Các công trình xử lý bụi, khí thải chung của 2 tháp sấy phun: 

+ 1 Cyclone (cao 8,7m; đường kính 4,0m). 

+ 1 giàn phun nước. 

+ 1 ống khói (cao 21,3m; đường kính 1,8m). 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: bụi, khí thải từ 2 tháp sấy phun  Cyclone 

 giàn phun nước  ống khói. 

- Công suất thiết kế: 120.000 m3/h. 

b) Công trình xử lý bụi, khí thải từ máy ép: 

- Các công trình xử lý bụi, khí thải từ máy ép: 

+ 1 hệ thống lọc bụi tay áo gồm: 750 túi lọc (mỗi túi lọc có kích thước DxH 

= (135x2.500)mm). 

 - Tóm tắt quy trình công nghệ: bụi, khí thải từ máy ép  hệ thống lọc bụi tay 

áo  thoát ra ngoài môi trường. 

  - Công suất thiết kế: 45.000 m3/h. 

c) Công trình xử lý bụi, khí thải từ máy mài cạnh dây chuyền Ceramic: 

- Các công trình xử lý bụi, khí thải từ máy mài cạnh dây chuyền Ceramic: 

+ 2 hệ thống lọc bụi tay áo, mỗi hệ thống gồm 150 túi lọc (mỗi túi lọc có 

kích thước DxH = (150x2.500)mm). 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: bụi, khí thải từ máy mài cạnh dây chuyền 

Ceramic  hệ thống lọc bụi tay áo  thoát ra ngoài môi trường. 

- Công suất thiết kế: 26.000 m3/h. 

d) Công trình xử lý bụi, khí thải từ công đoạn tráng men dây chuyền 

Ceramic: 

- Các công trình xử lý bụi, khí thải từ công đoạn tráng men dây chuyền 

Ceramic: 

- 2 hệ thống lọc bụi di động, mỗi hệ thống gồm 2 túi lọc (mỗi túi lọc có kích 

thước DxH = (600x1.500)mm). 

 - Tóm tắt quy trình công nghệ: bụi, khí thải từ công đoạn tráng men dây 

chuyền Ceramic  hệ thống lọc bụi di động  thoát ra ngoài môi trường. 
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- Công suất thiết kế: 8.500 m3/h. 

          đ) Công trình xử lý bụi, khí thải từ công đoạn tráng men dây chuyền gạch 

Granite và  máy mài cạnh dây chuyền Granite: 

- Các công trình xử lý bụi, khí thải từ công đoạn tráng men dây chuyền gạch 

Granite và máy mài cạnh dây chuyền Granite: 

+ 1 Cyclone (kích thước DxH = (1.500x5.400)mm). 

+ 1 hệ thống lọc bụi tay áo gồm: 250 túi lọc (mỗi túi lọc có kích thước DxH 

= (135x2.500)mm). 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: bụi, khí thải từ công đoạn tráng men dây 

chuyền gạch Granite và máy mài cạnh dây chuyền Granite  Cyclone  hệ thống 

lọc bụi tay áo  thoát ra ngoài môi trường. 

- Công suất thiết kế: 45.000 m3/h. 

1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường để 

có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Định kỳ hằng năm tiến hành bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết 

bị của hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

- Khi có sự cố, dừng hoạt động sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Các hạng mục nêu trên của dự án đã vận hành thử nghiệm theo hồ sơ kế 

hoạch vận hành thử nghiệm được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả 

kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm tại Văn bản số 

3439/TNMT-CCMT ngày 26/11/2021. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

3.1. Thu gom, xử lý bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo 

đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại phần A 

Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.  

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận 

hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không bảo đảm 

các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường./. 
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PHỤ LỤC 3 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:          /GPMT-UBND ngày     tháng 01      

năm 2023 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

 
         A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:  

         1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

         - Nguồn số 01: khu vực nghiền nguyên liệu và nghiền men. 

         - Nguồn số 02: máy ép tạo hình. 

         - Nguồn số 03: khu vực lò nung. 

         - Nguồn số 04: máy mài cạnh (mài cạnh khô và mài cạnh ướt). 

         - Nguồn số 05: khu vực sàng rung. 

         - Nguồn số 06: máy phát điện dự phòng 1 (1.100KVA). 

         - Nguồn số 07: máy phát điện dự phòng 2 (650KVA). 

          2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

          Không tập trung, phân tán tại khu vực có các máy ép, máy nghiền, lò nung, 

máy mài, sàng rung, máy phát điện dự phòng. 

          3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: 

          3.1. Tiếng ồn: tiếng ồn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

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

ồn (theo mức âm tương đương) dBA, cụ thể như sau: 

TT Khu vực Từ 06 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 06 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

         3.2. Độ rung: độ rung không vượt quá giới hạn cho phép theo Quy chuẩn 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như 

sau: 

 

TT 

 

Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày  

và mức gia tốc rung cho phép, dB 

Từ 06 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 06 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 60 55 

2 Khu vực thông thường 70 60 

          B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

          1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 
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          - Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: bố trí máy móc hiện đại, hợp 

lý, bảo dưỡng máy móc định kỳ; trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm 

việc tại các công đoạn có phát sinh tiếng ồn. 

         - Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: bố trí máy móc tạo ra rung động 

gắn chặt vào nền xi măng và có lót cao su chống rung. 

          2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

          - Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại phần A Phụ lục này./. 
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PHỤ LỤC 4 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA 

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:            /GPMT-UBND ngày      tháng 01        

năm 2023 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

 
           A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI: 

           1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

          1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải 
Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Hộp mực in thải 300 08 02 08 

2 Cặn mực in thải 150 08 02 06 

3 Dầu, mỡ thải 1.000 17 01 04 

4 Găng tay, giẻ lau dính dầu 200 18 02 01 

5 Thùng chứa dầu mỡ 200 17 01 03 

Tổng 1.850  

          1.2.  Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh: 

TT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Đá mài 7.500 

2 Tấm nano 2.000 

3 Dây đai xanh, đỏ 1.500 

4 Bao bì nát 1.000 

5 Kệ gỗ hỏng 2.000 

6 Xỉ than 140.000 

7 Con lăn 5.000 

8 Cao su phế thải 1.000 

Tổng 160.000 

          1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:  

          Chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn 

thừa...), giấy phế thải và các loại phế thải từ khâu phục vụ văn phòng với lượng 

phát sinh khoảng 38.400 kg/năm. 

          2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:  

         2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

         a) Thiết bị lưu chứa: 5 thùng chứa, dung tích 120 lít/thùng. 

         b) Kho lưu chứa: 

         - Diện tích: 20m2. 
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         - Thiết kế, cấu tạo: khu vực lưu chứa có mái che kín, nền cứng hóa bằng 

bêtông, cửa khóa, gờ chống tràn có biển cảnh báo chất thải nguy hại theo đúng quy 

định.  

         2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường:  

         a) Thiết bị lưu chứa: không. 

         b) Kho lưu chứa: 2 kho chứa. 

         - Tổng diện tích: 160m2 (kho 1 diện tích 10m2; kho 2 diện tích 150m2).  

         - Thiết kế, cấu tạo: khu vực lưu chứa có mái che kín, nền cứng hóa bằng 

bêtông.  

         2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

         a) Thiết bị lưu chứa: 3 thùng nhựa, dung tích 100 lít/thùng.  

         b) Diện tích khu vực lưu chứa: trong khuôn viên nhà máy. 

         3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải: 

         Thực hiện việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại các 

Điều 75, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường. 

         B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 

         Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế 

hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với 

kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 124 Luật 

Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại 

khoản 2, Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường./. 
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