




I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tên dự án 

- Tên dự án: Dây chuyền sản xuất phân bón NPK công nghệ phối trộn công suất 

30.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai, xã Ia Glai, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai, xã Ia 

Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

1.2. Tên chủ dự án địa chỉ và phương thức liên lạc với Chủ dự án 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông 

- Người đại diện: Nguyễn Hồng Phong          Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800142141 đăng ký lần đầu ngày 

12/01/1995; đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 18/9/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Thanh Hóa cấp. 

- Địa chỉ trụ sở: số 274B, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Điện thoại: : 0373.729.729            Fax: 0373.961.144 

1.3. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện của dự án đầu tư dự kiến như sau: Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt 

động vào Quý IV năm 2022 

1.4. Vị trí địa lý của dự án 

1.4.1. Vị trí địa lý 

- Địa điểm thực hiện dự án được đặt tại nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông 

Gia Lai, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

- Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Phía Bắc: Đường liên xã; 

+ Phía Nam: đất của dân; 

+ Phía Đông: đất sản xuất của dân và đất cao su; 

+ Phía Tây: đất của dân. 

- Tọa độ các góc của khu vực dự án như sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ giới hạn khu đất dự án 

Điểm góc 
Tọa độ VN 2000

 

X Y 

M1 1520278.76 447516.07 

M2 1520279.89 447460.19 

M3 1520292.00 447460.47 

M4 1520296.04 447460.40 

M5 1520308.37 447460.65 

M6 1520314.37 447460.93 

M7 1520325.17 447460.85 

M8 1520345.83 447428.77 

M9 1520385.55 447430.27 



Điểm góc 
Tọa độ VN 2000

 

X Y 

M10 1520387.68 447429.98 

M11 1520387.35 447392.53 

M12 1520386.26 447370.51 

M13 1520385.22 447338.03 

M14 1520382.35 447303.25 

M15 1520363.85 447296.45 

M16 1520281.37 447273.93 

M17 1520239.59 447353.42 

M18 1520263.17 447402.23 

M19 1520243.83 447439.26 

M20 1520244.74 447448.92 

M21 1520250.31 447451.47 

M22 1520247.82 447509.50 

(Nguồn: Bản vẽ Tổng mặt bằng xây dựng của dự án) 

- Vị trí khu đất dự án được thể hiện ở hình sau: 

 
 

 

1.4.2. Mối tương quan giữa khu vực dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã 

hội và các đối tượng xung quanh khu vực dự án 

Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh khu vực triển khai dự án được 

trình bày sơ lược trong hình sau: 

a. Đối tượng tự nhiên: 

- Hệ thống giao thông:  

Vị trí dự án 

Hình 1. 1. Vị trí khu đất thực hiện dự án 



+ Dự án tiếp giáp tuyến đường vào xã được dẫn từ Quốc lộ 14 vào xã Ia Glai. 

+ Dự án cách Quốc lộ 14 khoảng 7,0km về phía Bắc. 

- Hệ thống sông suối, ao, hồ và các nguồn nước khác:  

 + Dự án cách suối Ia Hlốp khoảng 0,6 km về phía Tây; 

+ Dự án cách hồ Ya Glai khoảng 0,85 km về phía Tây Nam. 

b. Đối tượng kinh tế - xã hội:  

- Khu dân cư: + Dự án nằm trong khu dân cư của xã Ia Glai, khoảng cách đến nhà 

dân gần nhất là 50m; 

- Các đối tượng kinh tế - xã hội:  

+ Dự án cách Trường THCS Mạc Đĩnh Chi khoảng 600m về phía Đông; 

+ Dự án cách UBND xã Ia Glai khoảng 2,0 km về phía Bắc; 

+ Dự án cách Trường Tiểu học Nguyễn Chi Phương khoảng 2,3km về phía Bắc; 

+ Dự án cách Bệnh viện Cao su Chư Sê khoảng 10,0 km về phía Đông Nam; 

+ Dự án cách UBND huyện Chư Sê khoảng 14,5 km về phía Đông Nam; 

+ Dự án cách Bệnh viện đa khoa huyện Chư Sê khoảng 15,0 km về phía Đông Nam; 

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: Trong phạm vi bán kính 

1,0km của dự án không có công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử. 

c. Hiện trạng công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật khu vực  

- Các công trình xây dựng hiện có: Nhà xưởng + kho, nhà kho 1, nhà kho 2, trụ sở 

làm việc, nhà ăn, nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh 1, nhà vệ sinh 2, trạm biến áp, 

bể nước ngầm, đài nước, trạm bơm nước thô, cổng, tường rào, bãi chứa, nhà chứa rác 

thải nguy hại và đường giao thông; 

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho khu vực được đấu nối từ lưới điện hiện có của dự án; 

- Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải: Trong khu vực dự án đã có hệ thống 

thoát nước mưa, nước thải; 

+ Dự án hiện đang sử dụng rãnh có kích thước rộng 60cm, cao 50cm, có chiều dài 

L = 110m, độ dốc hệ thống thoát nước hướng dốc từ phía Nam xuống Bắc, từ Đông 

sang Tây để thoát nước mưa; 

+ Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D110 vào các bể 

tự hoại để xử lý sơ bộ; 

- Cấp nước: Khu vực thực hiện dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch. Nguồn 

nước được sử dụng là nước giếng khoan; 

- Đường giao thông: Tuyến đường dẫn vào khu đất dự án là đường giao thông liên 

xã. Tuyến đường đã được nhựa hóa có bề rộng khoảng 30m. Đây cũng chính là tuyến 

đường vận chuyển nguyên liệu thi công xây dựng dự án; 

- Thông tin liên lạc: Hiện tại hệ thống thông tin liên lạc khu vực dự án đã có là 

mạng lưới bưu chính huyện Chư Sê. Hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt trên 

toàn địa bàn huyện Chư Sê, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu, dịch vụ như thư từ, chuyển 

Fax nhanh (EMS), điện thoại, điện báo, Internet …  

d. Hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án 

Tổng diện tích của dự án là: 22.562,7 m
2
 được mua lại quyền sử dụng đất gắn với 



cơ sở hạ tầng theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số HĐ 70/2020/BĐGTS ngày 

21/09/2020 giữa Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và Công ty Cổ phần Công nông 

nghiệp Tiến Nông tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; (Quyết định 137/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thu hồi 

toàn bộ diện tích 22.562,7 m
2
 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và cho 

Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông thuê đất để sử dụng vào mục đích 

Xưởng sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê). 

Hiện tại khu đất thực hiện dự án đã được Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê  

xây dựng các công trình phục vụ mục đích sản xuất. 

Khu đất thực hiện dự án đã hoàn thiện công trình xây dựng. Như vậy, việc thực 

hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, cơ sở vật chất đã hoàn thiện cơ bản giúp chủ đầu tư thuận lợi trong việc 

đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ. 

1.5. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình của dự án 

1.5.1. Mục tiêu của dự án  

Dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất phân bón NPK công nghệ phối trộn công suất 

30.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai, xã Ia Glai, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai” với mục tiêu: 

- Sản xuất phân bón NPK công nghệ phối trộn có công suất 30.000 tấn/năm với 

nguyên liệu trong nước hoặc nhập khẩu; 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật; 

- Giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương; 

- Đóng góp một phần kinh phí vào ngân sách nhà nước. 

1.5.2. Quy mô, công suất của dự án  

Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai có công suất: 50.000 tấn/năm, 

bao gồm 02 dây chuyền sản xuất, trong đó: 

- Dây chuyền sản xuất phân hữu cơ vi sinh: Công suất 20.000 tấn/năm đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định 

số 296/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và đang được đưa vào sử dụng. 

- Dây chuyền sản xuất phân vô cơ công nghệ phối trộn: Công suất 30.000 tấn/năm. 

STT Loại phân bón Dạng phân bón 
Công suất 

(tấn/ năm) 

Phương thức 

sử dụng 

1 
Phân bón hỗn hợp (NPK, 

NP, NK, PK) 

Hạt, bột, viên 20.000 Bón rễ 

2 

Phân bón đa lượng-trung 

lượng, phân bón đa lượng-

vi lượng, phân bón đa 

lượng-trung lượng-vi lượng 

3 

Phân bón trung lượng, phân 

bón trung lượng-vi lượng, 

phân bón vi lượng 

Hạt, bột, viên 4.000 Bón rễ 



4 
Đóng gói phân bón vô cơ 

đơn 
Hạt, bột, viên 4.000 Bón rễ 

5 
Phân bón vô cơ nhiều thành 

phần 
Hạt, bột, viên 2.000 Bón rễ 

1.5.3. Công nghệ, loại hình của dự án  

Dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất phân bón NPK công nghệ phối trộn công suất 

30.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai, xã Ia Glai, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai” sử dụng công nghệ phối trộn. 

1.6. Các hạng mục công trình của dự án 

1.6.1. Cơ cấu sử dụng đất của dự án  

Bảng 1. 2: Chỉ tiêu sử dụng đất của dự án 

TT Hạng mục công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m
2
) 

Chiều cao 

công trình 
Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính     

1 Nhà xưởng + kho 1.368,88 9,57 Hiện có 

2 Nhà kho 1 781,2 7,4 Hiện có 

3 Nhà kho 2 1.192,8 9,57 Hiện có 

4 Trụ sở làm việc 167,45 6,75 Hiện có 

5 Nhà ăn 68,4 4,15 Hiện có 

6 Nhà làm việc 120,05 5,0 Hiện có 

II Các hạng mục công trình phụ trợ    

1 Nhà bảo vệ 13,07 4,1 Hiện có 

2 Nhà vệ sinh 1 18,69 3,35 Hiện có 

3 Nhà vệ sinh 2 18,69 3,35 Hiện có 

4 Trạm biến áp 16,00 - Hiện có 

5 Bể nước ngầm 16,00 - Hiện có 

6 Đài nước 11,20  Hiện có 

7 Trạm bơm nước thô -  Hiện có 

8 Cổng, tường rào -  Hiện có 

9 Đường giao thông 4.585,97  Hiện có 

10 Bãi chứa 4.706,30  Hiện có 

III 
Các hạng mục công trình xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trường 
 

 
 

1 Nhà chứa rác thải nguy hại 9,6  Hiện có 

2 Hệ thống xử lý nước thải tập trung -  Đầu tư mới 

(Nguồn: Theo Bản vẽ Tổng mặt bằng xây dựng của dự án; giấy phép sửa chữa, cải 

tạo công trình số 14/GPCT, ngày 04 tháng 3 năm 2021 do UBND huyện Chư Sê cấp) 

1.6.2. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của dự án  

Tổng diện tích của dự án là: 22.562,7 m
2
 được mua lại quyền sử dụng đất gắn với 



cơ sở hạ tầng theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số HĐ 70/2020/BĐGTS ngày 

21/09/2020 giữa Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và Công ty Cổ phần Công nông 

nghiệp Tiến Nông tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; (Quyết định 137/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thu hồi 

toàn bộ diện tích 22.562,7 m
2
 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và cho 

Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông thuê đất để sử dụng vào mục đích 

Xưởng sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê). 

Hiện tại khu đất thực hiện dự án đã được Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê  

xây dựng các công trình phục vụ mục đích sản xuất. Khu đất thực hiện dự án đã 

hoàn thiện công trình xây dựng. 

 

 



 

Hình 1.2: Hiện trạng sử dụng đất tại NM DDCT Tiến Nông Gia Lai 

II. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN  

a. Giai đoạn triển khai xây dựng: Bụi, khí thải, nước thải xây dựng, chất thải rắn, 

chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình và thi công xây dựng các hạng mục công 

trình; nước thải, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công. 

b. Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn phát 

sinh từ hoạt động của quá trình sản xuất, công nhân của dự án; tác động của nước mưa 

chảy tràn. 

c. Các tác động không liên quan đến chất thải: Tiếng ồn, tác động đến môi 

trường, kinh tế và xã hội khu vực dự án. Các sự cố như: sự cố tai nạn lao động; sự cố 

cháy nổ; sự cố hư hỏng các công trình xử lý môi trường; sự cố mưa lớn; sự cố an ninh 

trật tự,...  

2.1. QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÁC LOẠI CHẤT THẢI 

2.1.1. Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng:  

+ Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng Qtsh = 0,36 m
3
/ngày.đêm. Trong đó: Nước thải 

từ quá trình vệ sinh tay chân: 0,18 m
3
/ng.đ; Nước thải từ quá trình vệ sinh cá nhân (đại 

tiện, tiểu tiện): 0,18 m
3
/ng.đ. Thành phần chủ yếu: chất rắn lơ lửng, các hợp chất hữu cơ, 

chất hoạt động bề mặt, Coliform,... 

+ Nước thải xây dựng: Lưu lượng Qxd = 0,9 m
3
/ngày. Thành phần chủ yếu: Cặn lơ 

lửng, dầu mỡ,… 

+ Nước mưa chảy tràn: khoảng 376,35 m
3
/ngày 

b. Giai đoạn vận hành dự án 

+ Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng Qtsh = 7,38 m
3
/ngày.đêm, trong đó: Nước thải 

từ quá trình tắm rửa, giặt giũ: 0,36 m
3
/ng.đ; Nước thải nhà vệ sinh: 3,66 m

3
/ng.đ;  



Nước thải từ rửa tay chân: 0,86 m
3
/ng.đ; Nước thải nhà ăn: 2,5 m

3
/ng.đ. Thành phần 

chủ yếu: chất rắn lơ lửng, các hợp chất hữu cơ, chất hoạt động bề mặt, Coliform,...;  

+ Tác động của nước mưa chảy tràn.  

2.1.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, 

khí thải 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng: Bụi, khí thải phát sinh trong hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển; hoạt động của các máy móc thi công dự án. Thành phần khí thải 

chủ yếu: bụi, NO2; SO2; CO,… 

b. Giai đoạn vận hành dự án: Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động: Quá trình 

sản xuất (công đoạn phối trộn nguyên liệu); Hoạt động của các phương tiện giao thông 

ra vào nhà máy; Thành phần: Bụi,... 

2.1.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công là: 3,0 kg/ngày.đêm. Thành phần 

chất thải: Vỏ chai lọ nhựa, hộp giấy, nilon, thức ăn thừa, vỏ rau quả… 

- Chất thải rắn xây dựng: khối lượng không đáng kể. Thành phần chất thải: Đất 

đá thải, bao bì xi măng, vật liệu rơi vãi… 

b. Giai đoạn vận hành dự án:  

- Chất thải rắn sinh hoạt: khoảng 33,0 kg/ngày.đêm. Thành phần chất thải: Vỏ 

chai lọ nhựa, hộp giấy, nilon, thức ăn thừa, vỏ rau quả… 

- Chất thải rắn sản xuất: khoảng 2 - 3 kg/ngày. Thành phần: Bao bì hỏng, nguyên 

liệu rơi vãi... 

- Bùn cặn phát sinh từ các công trình xử lý môi trường: 0,022 m
3
/năm. 

2.1.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng: khoảng 01 kg/tháng 

b. Giai đoạn vận hành dự án: khoảng 51 kg/năm 

2.2. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÁC 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Tiếng ồn, độ rung từ thiết bị thi công trên công trường 

- Sự cố về tai nạn lao động; sự cố cháy nổ; sự cố mưa lớn; sự cố an ninh trật tự,... 

- Tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án 

b. Giai đoạn vận hành dự án 

- Tác động đến giao thông khu vực; Tác động đến kinh tế xã hội khu vực. 

- Các tác động do rủi ro, sự cố như: sự cố tai nạn lao động; sự cố cháy nổ; sự cố 

hư hỏng các công trình xử lý môi trường; sự cố mưa lớn; sự cố an ninh trật tự,...  

III. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 

3.1. HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Đối với nước thải sinh hoạt:  

+ Đối với nước thải tắm rửa, giặt giũ (có lưu lượng 0,18 m
3
/ngày.đêm): Được thu 

gom và xử lý bằng 03 bể tự hoại 3 ngăn có tổng V=32,5 m
3 

trong đó: Bể sau trụ sở 



làm việc có KT: 3,0x1,5x2,1; bể sau nhà vệ sinh nhà làm việc có KT: 3,0x2x5x1,5; Bể 

sau nhà vệ sinh nhà kho số 1 có KT: 2,85x1,8x2,3. 

+ Đối với nước thải vệ sinh (có lưu lượng 0,18 m
3
/ngày.đêm): Được thu gom và 

xử lý bằng 03 bể tự hoại 3 ngăn có tổng V=32,5 m
3 
trong đó: Bể sau trụ sở làm việc có 

KT: 3,0x1,5x2,1; bể sau nhà vệ sinh nhà làm việc có KT: 3,0x2x5x1,5; Bể sau nhà vệ 

sinh nhà kho số 1 có KT: 2,85x1,8x2,3. 

- Đối với nước mưa chảy tràn:  

+ Khu vực để vật liệu được quét dọn sạch sẽ và che chắn để không làm thất thoát 

vật liệu theo nước mưa và làm ách tác hệ thống rãnh thoát nước. 

b. Giai đoạn vận hành dự án  

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa:  

+ Dự án hiện đang sử dụng ranh thoát nước có kích thước rộng 60cm, cao 50cm, 

có chiều dài L = 110m. 

+ Hố ga thu lắng cặn có kích thước: 1,7m x 1,7m x 1,5m (số lượng 03 cái). Nước 

mưa qua các rãnh và hố ga được dẫn ra vườn cafe, cao su phía sau nhà máy. 

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải được thiết kế 

riêng biệt với tuyến cống thoát nước mưa.  

+ Nước thải nhà ăn, hiện tại công ty đã xây dựng 01 bể tách đầu mỡ có V = 5,8m
3 

có kích thước: 1,7m x 1,7m x 2,0m sau nhà ăn. Nước thải nhà bếp sau khi đi qua các 

song chắn rác để loại bỏ rác thải và được xử lý bằng bể tách dầu mỡ để vớt dầu 

mỡ, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy để xử lý, nước thải sau xử lý 

được lưu tại bể chứa. 

+ Nước từ nhà vệ sinh thu gom bằng đường ống nhựa PVC D110 vào 03 bể tự 

hoại 03 ngăn hiện có tổng V=32,5 m
3 

để xử lý, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy để xử lý, nước thải sau xử lý được lưu tại bể chứa. 

Toàn bộ nước thải sẽ được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung có công 

suất 10,0 m
3
/ngày. đêm của dự án, nước thải sau xử lý được lưu tại bể chứa. Chủ dự 

án có phương án tái sử dụng nước thải vào quá trình sản xuất. 

3.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, KHÍ THẢI 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng:  

- Đối với công nhân:  

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia thi công.  

+ Yêu cầu tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động thi tham gia thi công. 

- Đối với hoạt động đào đắp: Đất đào không để tồn động trong công trường mà 

đưa đi đắp nền công trình. 

- Khu vực để vật liệu được quét dọn sạch sẽ trước khi đưa vật liệu về khu vực này 

để hạn chế lượng bụi phát tán từ quá trình trút đổ, bốc xếp. 

- Đối với hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển: 

+ Phải còn niên hạn sử dụng và được kiểm tra, bảo dưỡng, có giấy kiểm định chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 



+ Có kế hoạch thi công hợp lý nhằm hạn chế các thiết bị máy móc thi công hoạt 

động đồng thời trong cùng một thời điểm sẽ phát sinh tải lượng bụi và khí thải lớn do 

cộng hưởng. 

 - Trong phạm vi công trường, tuyến đường qua dự án phải thực hiện phun nước 

giảm thiểu bụi đất, cát trong quá trình thi công dự án bằng thủ công (sử dụng vòi phun 

mềm, máy bơm nước). Tần suất phun tưới nước 02 lần/ngày (đầu buổi sáng và buổi 

chiều), tần suất phun tưới nước có thể còn tăng lên nếu thấy bụi xuất hiện trên công 

trường thi công. 

b. Giai đoạn vận hành dự án:  

Dự án sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại khu vực nhà xưởng. Thông số 

kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải như sau: 

- Xử lý bụi: hệ thống lọc bụi Xyclon bằng quạt hút với công suất 10.000 m
3
/giờ. 

- Đối với các khu nhà vệ sinh: Lắp đặt hệ thống quạt ly tâm hút mùi nhà vệ sinh. 

Số lượng 04 cái.   

3.3. HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP 

THÔNG THƯỜNG 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng:  

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Sử dụng lao động địa phương để hạn chế chất thải phát sinh tại công trường. 

- Đối với rác thải xây dựng:  

+ Đất đào, vật liệu gạch đá rơi vãi, xi măng hư hỏng: được tận dụng để tôn nền 

công trình của dự án. 

+ Bao bì xi măng, sắt thép vụn …: Bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

b. Giai đoạn vận hành dự án 

- Nhà lưu giữ chất thải rắn gồm 01 nhà có diện tích 9,6 m
2
, bố trí gần khu vực xử 

lý nước thải. Nhà được thiết kế hệ vi kèo thép, mái tôn, tường gạch bao che. 

- Phương tiện lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 04 thùng 240 lít/thùng đặt tại khu 

vực lưu giữ chất thải rắn để chờ đưa đi xử lý. Hợp đồng với đơn vị có chức năng đưa 

đi xử lý với tần suất 01 lần/ngày. 

3.4. HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng: Chất thải nguy hại được thu gom vào thùng 120 

lít/thùng đặt tại nhà kho chứa chất thải nguy hại của cơ sở để chờ đưa đi xử lý. Chủ dự 

án hợp đồng với các đơn vị có chức năng trên địa tỉnh để đưa đi xử lý. 

b. Giai đoạn vận hành dự án: Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án được thu gom 

vào thùng chứa riêng biệt và hợp đồng với các đơn vị có chức năng trên địa tỉnh để 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quản lý chất thải nguy hại. 

3.5. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KHÁC 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng:  

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu vào thi công dự án sẽ gây ảnh hưởng đến 

các tuyến đường trong khu vực dự án như: hư hỏng, làm ách tắc nghẽn giao thông. Do 



đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp như sau: 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm đạt chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

- Các phương tiện vận chuyển phải chạy đúng tốc độ quy định trên các tuyến đường; 

Chở đúng tải trọng quy định; Thùng xe đóng kín, che phủ bạt phía trên để tránh làm rơi 

vãi vật liệu trên đường (đối với vật liệu rời, dễ rơi vãi). 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ 

cao điểm như: Giờ tan trường của học sinh, giờ tan làm của các cơ quan công sở... làm 

ách tắc giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Không đậu đỗ xe dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực 

dự án để tránh ùn tắc giao thông. 

- Cử người điều phối giao thông tại các nút giao cắt giữa các tuyến đường trong 

khu công nghiệp, đặc biệt là nút giao với tuyến đường ra vào dự án và tại vị trí cổng ra 

vào dự án để tránh việc ách tắc giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Trong thi công nếu làm hư hỏng các tuyến đường phải sửa chữa các tuyến đường 

bằng cách đền bù thiệt hại cho đơn vị quản lý các tuyến đường để kịp thời sửa chữa 

đảm bảo hoạt động giao thông đi lại bình thường. 

- Sau khi hoạt động thi công kết thúc hoàn nguyên và làm sạch đường, thực hiện 

công việc bàn giao và trả đường cho chính quyền địa phương.  

b. Giai đoạn vận hành dự án  

- Đảm bảo an ninh trật tự xã hội: Chủ dự án cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các 

nội quy, quy định của địa phương với công tác an ninh trật tự, đồng thời phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan chức năng địa phương để có các biện pháp quản lý hiện hữu nhằm 

đảm an ninh trật tự khu vực. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác 

tuyên truyền đến cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò 

của mình trong việc phát triển chung của xã hội. 

- Đối với môi trường tự nhiên: Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp giảm thiểu tác động của các loại chất thải phát sinh từ dự án, đảm bảo xử lý 

đạt quy chuẩn môi trường hiện hành trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Bên cạnh 

đó Chủ dự án sẽ tiến hành đúng chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề ra.  

3.6. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án  

a1. Sự cố cháy nổ:  

- Tuyên truyền ý thức chấp hành nội quy an toàn PCCC; Tập huấn cho công nhân 

về các tình huống, phương án PCCC tại công trường thi công. 

- Yêu cầu công nhân cẩn trọng trong dùng lửa như nấu ăn tại lán trại, hút thuốc tại 

công trường. 

- Các thiết bị điện và các đường điện tạm cấp điện sinh hoạt cho công nhân trong 

các khu lán trại và thi công phải thường xuyên được kiểm tra để tránh chập điện gây 

cháy nổ. Sử dụng đường điện phù hợp với các thiết bị thi công để tránh quá tải gây 



chập đường điện. Ví dự như: đối với các thiết bị sử dụng điện như máy hàn, máy cắt 

phải bố trí thêm thiết bị máy phát để tránh chập điện do sử dụng thiết bị quá tải về 

điện gây cháy nổ. 

- Tất cả các phương tiện sử dụng nhiên liệu phải được quản lý chặt chẽ. Không 

lưu trữ xăng dầu quá nhiều trong khu vực chỉ nên cung cấp dầu theo từng đợt, theo 

khối lượng thi công của dự án. 

- Trang bị các phương tiện PCCC như: bình cứu hỏa CO2
 
(02 bình loại 4,5 

kg/bình), máy bơm nước chữa cháy tại khu vực lán trại thi công để sử dụng khi có sự 

cố cháy nổ xảy ra. 

a2. Sự cố tai nạn lao động:  

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng khi 

tham gia vào thi công dự án và yêu cầu công nhân phải mang đầy đủ bảo hộ lao động 

mới được tham gia thi công trên công trường. 

- Treo bảng nội quy an toàn lao động tại lán trại và yêu cầu công nhân thực hiện 

nghiêm túc các quy định về an toàn lao động. 

- Trước khi công nhân tham gia thi công xây dựng dự án phải được tập huấn các 

quy định về an toàn lao động. Có giấy khám sức khỏe đảm bảo đủ sức khỏe, đáp ứng 

được yêu cầu công việc mới được vào thi công dự án.  

- Tại khu vực lán trại đều được trang bị các thiết bị sơ cứu ban đầu (như: cáng, 

nẹp, bông, băng, thuốc cầm máu, chống viêm...); treo các tranh ảnh hướng dẫn sơ cứu 

người bị thương.... và có người quản lý, theo dõi thường xuyên an toàn lao động tại 

công trường. 

- Tại khu vực thi công (cổng ra vào dự án) bố trí đèn chiếu sáng ban đêm để đảm 

bảo an toàn cho người qua lại. 

- Các thiết bị thi công khi dừng hoạt động được tập trung một chỗ và phải có đèn 

báo hiệu an toàn ban đêm.  

- Trong quá trình thi công cần chú ý đến công đoạn cẩu nâng hạ các cống,....; 

Kiểm tra các dây cáp cẩu để bảo bảo an toàn khi thực hiện cẩu các chi tiết cống vào vị 

trí lắp đặt; Yêu cầu công nhân không đứng gần vị trí cần cẩu khi cẩu đang hoạt động 

các công lắp dựng các cấu kiện, máy móc. 

a3. Sự cố an ninh trật tự:  

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân có tay nghề xây dựng tại địa phương vào làm việc 

tai công trường nhằm hạn chế các ảnh hưởng đến khu dân cư, gây tác động xấu đến 

tình hình văn hóa và trật tự xã hội. 

- Sử dụng lao động tại địa phương để không tổ chức ăn ở tại công trường 

a4. Sự cố mưa lớn: 

+ Theo dõi dự báo thời tiết trên địa bàn để có kế hoạch ứng phó kịp thời. 

+ Kiểm tra, khơi thông, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước tạm tại khu vực dự án 

nhằm đảm bảo việc thoát nước trong mùa mưa.  

b. Giai đoạn dự án đi vào vận hành 



- Đối với sự cố cháy nổ: 

+ Lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị PCCC theo đúng quy định của Cảnh sát Phòng 

cháy chữa cháy tỉnh Gia Lai thẩm định. 

+ Lắp đặt hệ thống chống sét theo đúng thiết kế. 

+ Định kỳ 01 lần/năm kiểm tra các trang thiết bị PCCC, hệ thống chống sét để 

đảm bảo các thiết bị vẫn hoạt động tốt. 

+ Hàng năm tập huấn cho cán bộ công nhân viên các phương thức và biện pháp 

xử lý trong trường hợp có sự cố xảy ra để ứng phó kịp thời. 

- Đối với sự cố tai nạn lao động: 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; Tập huấn về an toàn lao động; Lắp đặt bảng 

nội quy ATLĐ. 

+ Khám sức khỏe định kỳ. 

- Đối với sự cố các công trình xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường: 

+ Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án để bảo đảm các công trình xử lý 

chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường; 

+ Cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Đối với sự cố ngộ độc thực phẩm: 

+ Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn;  

+ Có đủ dụng cụ bảo quản thực phẩm và tủ lưu mẫu thức ăn; 

+ Trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhà máy cần thực hiện: Đưa bệnh 

nhân vào khu vực phòng cấp cứu và thực hiện ngay các biện pháp sơ cấp cứu; Điều tra 

nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm để có biện pháp giải quyết; 

+ Bồi thường, hỗ trợ kinh phí cho công nhân bị ngộ độc trong quá trình khám và 

điều trị bệnh. 

3.7. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA 

DỰ ÁN  

- Thùng rác có chia ngăn chứa và có nắp đậy tại các khu nhà làm việc, nhà ăn, nhà 

vệ sinh; 

- Thùng rác có chia ngăn chứa và có nắp đậy công cộng, đường giao thông nội bộ; 

- Khu vực tập kết chất thải; 

- Bể tự hoại; 

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt; 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn; 

- Công trình cây xanh; 

IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

4.1. GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN  



Do khối lượng hạng mục xây dựng của dự án tương đối ít, thời gian thi công ngắn 

nên báo cáo chỉ đề cập đến kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành 

dự án. 

4.2. GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT 

ĐỘNG  

4.2.1. Giám sát nước thải 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Vị trí và thông số quan trắc môi trường: 

- Chỉ tiêu: pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (tính theo N), Nitrat 

(NO3
-
) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO4

3-
) (tính theo P), Tổng 

Coliform. 

- Số lượng điểm giám sát: 01 điểm. 

- Vị trí giám sát: Sau hệ thống xử lý nước thải tập trung . 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ Cột B – Thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

4.2.2. Giám sát chất lượng khí thải  

- Chỉ tiêu: Bụi lơ lửng, SO2, CO, NO2. 

- Số lượng điểm giám sát: 01 điểm. 

- Vị trí giám sát: Sau hệ thống xử lý bụi Cyclon. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

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

xung quanh. 

4.2.3. Giám sát chất thải rắn 

Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng chất thải rắn thu gom; hệ thống thu gom; lưu giữ; 

phương thức xử lý và hiệu quả xử lý.  

V. CAM KẾT  

Với quan điểm phát triển bền vững, thực hiện luật bảo vệ môi trường, Công ty Cổ 

phần Công nông nghiệp Tiến Nông cam kết: 

3.1. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động xấu tới 

môi trường đã nêu ở chương IV của báo cáo này; đảm bảo các phương án xử lý chất 

thải (chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại,...) trong giai đoạn xây dựng Dự án và giai 

đoạn Dự án đi vào vận hành chính thức được kiểm soát thường xuyên. 

3.2. Xây dựng và thực hiện kiểm soát môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng Dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất phân bón NPK công nghệ phối trộn công 

suất 30.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai, xã Ia 

Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai”. 



3.3. Khi xảy ra sự cố: Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông sẽ tiến hành 

các biện pháp giảm thiểu sự cố khẩn cấp và báo cáo kịp thời với các cơ quan chức 

năng về sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời và cam kết đền bù thỏa đáng. 

3.4. Thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo Luật Bảo vệ 

môi trường 2020. 

3.5. Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý về môi trường của địa phương trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đảm bảo giảm thiểu tác động môi 

trường trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

Để nâng cao hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá 

trình hoạt động, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông sẽ thực hiện:  

- Theo dõi, giám sát trong quá trình thi công, xây dựng về nồng độ bụi, khí thải, 

nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại để kịp thời đưa ra biện pháp xử lý. 

- Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cam kết thực hiện tốt chương 

trình quản lý và giám sát môi trường, đồng thời cử cán bộ phụ trách về vấn đề vệ sinh, 

an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Dự phòng kinh phí hàng năm cho việc giám 

sát, quản lý môi trường. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án. 

- Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cam 

kết đảm bảo xử lý các chất thải theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, cụ thể như sau: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Cam kết đền bù và khắc phục các sự cố môi trường trong trường hợp để xảy ra 

các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai Dự án. 

- Cam kết niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường tại UBND xã Ia Glai, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cam kết không sử dụng các loại 

hoá chất trong Danh mục cấm của Việt Nam và trong các Công ước Quốc tế mà Việt 

Nam tham gia. 

Nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về môi trường hay các quy định bảo vệ môi trường của Quốc gia nói chung và tỉnh 



Gia Lai nói riêng hoặc trong trường hợp để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường, 

Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật Việt Nam. 














































































