
 

TÓM TẮT DỰ ÁN CỦA 

CÔNG TY TNHH CM VINA TRÀ VINH 

 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

 1. Thông tin về chủ cơ sở 

 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MC VINA Trà Vinh    

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100673940, cấp lần đầu  ngày  

29/3/2022 do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà 

Vinh cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú,  tỉnh Trà 

Vinh. 

Điện thoại: : 0909372098.     

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ: 

Họ và tên: Tạ Thị Màu. Giới tính: Nữ 

Chức danh: Giám Đốc.  Sinh năm 1981. Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân số: 331329828 

Ngày cấp: 15/10/2013. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long.  

Địa chỉ thường trú: Phước Ngươn B, Long Phước, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

Chỗ ở hiện tại: Phước Ngươn B, Long Phước, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

2. Thông tin cơ sở  

- Tên dự án: Công ty TNHH MC VINA Trà Vinh   

- Địa chỉ: Ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú,  tỉnh Trà Vinh. 

 - Mục tiêu hoạt động: Khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết công ăn 

việc làm cho lao động trong khu vực và tạo nguồn thu đáng kể cho huyện Trà Cú 

nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung, góp phần phát triển kinh tế và giải quyết 

việc làm, nâng cao cuộc sống của người dân. 

 - Tên ngành: Công ty TNHH MC VINA Trà Vinh  . 

- Mã ngành theo VSIC:  1520. 

3. Quy mô cơ sở “Công ty TNHH MC VINA Trà Vinh”  

 Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh  chuyên sản xuất gia công, công đoạn 

hoàn thiện phần mũ của đôi giày, với công suất khoảng 10.000-20.000 thành 

phẩm/tháng, công nhân làm việc khoảng 150 lao động, diện tích xây dựng 799 m
2 
 

4. Nhu cầu sử dụng lao động: Khoảng 150-200  công nhân làm tại Công ty 

TNHH CM ViNa Trà Vinh ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. 

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế:  

- Đóng góp vào sự ngân sách địa phương thông qa các hoạt động đống thuế. 

- Bên cạnh những lợi ích về kinh tế mang lại thì những tác động tiêu cực 

đến môi trường do hoạt động sản xuất của dự án gây ra là không tránh khỏi. Vì 

vậy, chấp hành theo Luật BVMT năm 2020 và các văn bản pháp lý liên quan đồng 

thời nhận thức được các vấn đề môi trường, và sức khỏe có thể phát sinh, tìm giải 

pháp phòng ngừa, xử lý và bảo vệ môi trường khi dự án triển khai xây dựng và đi 

vào hoạt động 

6. Phương án về đất đai 



 

 

 

Công ty TNHH MC VINA Trà Vinh được đầu tư xây dựng tại vị trí thửa 

1889, 1891,1890, tờ bản đồ số 5, với tổng diện tích 799  m
2
, tọa lạc ấp Thanh 

Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

7. Công nghệ sử dụng. Dự án hoạt động theo quy trình sản xuất ra sản 

phẩm cụ thể  như sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1:                                   

 Thuyết minh quy trình sản xuất, kinh doanh: Nguyên liệu đã được định 

hình sẳn từng loại, được nhập từ Công ty Hans Tây Ninh, Mộc Bài và Công ty 

Leeyeon Vĩnh  Long, phân cho các chuyền thực hiện công đoạn May, lạn da, cắt 

chỉ, tạo thành hình mũ của đôi giày, trước khi xuất bán đội kiểm phẩm kiểm tra và 
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Xuất bán cho Công ty Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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đóng hàng đối với phần mũ đôi giày không bị lổi, xuất bán cho Công ty Hans Tây 

Ninh, Mộc Bài và Công ty LeeyeonVĩnh Long. Đối với mặt hàng bị lổi Công ty 

TNHH CM ViNa Trà Vinh  trã lại cho Công ty phân phối nguyên liệu và được 

công ty phân phối hoàn trã nguyên liệu đầu vào cho Công ty TNHH CM ViNa 

Trà Vinh   

8. Các biện pháp bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động. 

8.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh công nhân tại các 

xưởng sản xuất, khu nhà làm việc , khu nhà bảo vệ, với khối lượng phát sinh 

khoảng 5 m
3
/ngày.đêm, được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn, sau 

đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 10 m
3
/ngày.đêm, tại 

đây nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) trước khi thải vào 

nguồn tiếp nhận. 

- Quy trình xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

- Thuyết minh quy trình: Nước thải từ tất cả nhà vệ sinh được thu gom, dẫn 

về bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng 

lắng và tách cặn ra khỏi nước thải. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang 

ngăn thứ hai, thứ ba, ở các ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi 

sinh vật yếm khí phân hủy, làm sạch các chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học trong 

nước. Nước thải tiếp tục được lọc bằng sạn sỏi để giữ lại các chất lơ lửng khó lắng 

và cuối cùng nước thải thoát vào cống thu gom để đưa về hệ thống xử lý tập trung. 

 8.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

* Giảm thiểu ô nhiễm mùi, bụi  

Bể tự hoại 3 ngăn 
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Hệ thống đường giao thông nội bộ của Công ty đều được trãi nhựa và gia cố 

bêtông nên bụi trong hoạt động giao thông ảnh hưởng không đáng kể. 

Để hạn chế bụi tại các công đoạn như cắt dập, may, đóng gói, Công ty 

thường xuyên dọn d p vệ sinh bụi, da, vải thừa sau mỗi ca sản xuất làm việc, lắp 

đặt quạt thông gió để thông thoáng nhà xưởng. Bố trí kho chứa ngăn nắp, tiện 

dụng khi có yêu cầu xuất nhập hàng hóa; thường xuyên kiểm tra, vệ sinh quét dọn 

bụi tại kho chứa. 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân làm việc trực tiếp 

như: găng tay, khẩu trang đạt tiêu chuẩn, có tấm lọc bằng than hoạt tính và được 

thay mới định kỳ.   

Để hạn chế mùi dung môi tại công đoạn lên keo, Công ty đã lắp đặt 10 quạt 

hút tại xưởng lên keo nhằm khuếch tán, pha loãng mùi keo vào môi trường bên 

ngoài và đã bố trí 100 quạt thông gió tại tất cả các công đoạn trong dây chuyền sản 

xuất. 

Công ty đã lắp đặt thiết bị thu hồi và xử lý mùi keo, acetone bằng phương 

pháp hấp thụ tại khu vực rút thép đế của xưởng đế lớn. Nguyên lý hoạt động của 

thiết bị như sau: 

Không khí bẩn sẽ được đưa vào thiết bị thông qua quạt hút được đặt ở đầu 

thiết bị, sau đó không khí sẽ đi qua lớp than hoạt tính có tưới nước làm ẩm, khi 

tiếp xúc với bề mặt ướt của than hoạt tính, khí có chứa thành phần ô nhiễm như 

CO, SO2, NO2, HCl, HF… và mùi hôi sẽ bị giữ lại trong lớp than hoạt tính, khí 

sạch thoát ra ngoài. Một phần chất độc có trong không khí sẽ bị nước cuốn trôi 

xuống đáy thiết bị và được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp để xử lý 

trước khi thải ra môi trường. 

* Giảm thiểu ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng 

Công ty ưu tiên sử dụng điện lưới quốc gia vì lý do kinh tế và hạn chế lượng 

khí thải từ máy phát điện ra môi trường. 

Máy phát điện được đặt trong phòng kín, lắp ống khói cao 8m, nhằm pha 

loãng và khuếch tán khí thải vào không khí, có chế độ bảo trì định kỳ như: bôi 

trơn, sửa chữa hoặc thay thế các phụ tùng hư hỏng để đảm bảo an toàn hoạt động 

của máy và cho công nhân trong quá trình vận hành. 

* Giảm thiểu ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển 

Không vận chuyển quá tải trọng quy định, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết 

kế của động cơ, thường xuyên tưới nước hệ thống đường giao thông nội bộ. 

Tất cả các xe chuyên dùng, xe vận tải… phải đảm bảo yêu cầu kiểm định 

của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường đúng quy 

định.  

Đặt biển báo quy định tốc độ xe lưu thông trên các tuyến đường nội bộ, tại 

cổng ra vào, bố trí thời gian hoạt động, xuất nhập hàng hóa hợp lý. 

Trồng cây xanh trong khuôn viên để làm giảm hàm lượng bụi trong không 

khí, tạo môi trường làm việc thoáng mát cho công nhân. Mật độ cây xanh bố trí từ 

15 - 20 % tổng diện tích đất công ty. 

* Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ hệ thống xử lý nước thải và khu vực 

chứa chất thải rắn sinh hoạt 



 

 

 

Việc phát sinh mùi hôi và khí thải từ hệ thống xử lý nước thải là không đáng 

kể, do nước thải đã được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại. Công ty đã bố trí hệ thống 

xử lý nước thải ở phía cuối Công ty và cách xa xưởng sản xuất, tiếp giáp với ruộng 

lúa và không có khu dân cư. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom hàng ngày, vệ sinh thùng 

chứa nhằm hạn chế nước rỉ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và phát sinh 

mùi hôi. 

Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh trong khuôn viên còn có tác dụng hạn chế 

mùi hôi phát tán ra môi trường. 

8.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

Do Công ty không tổ chức ăn uống, nên lượng chất thải rắn sinh hoạt của 

công nhân và chất thải rắn từ hoạt động văn phòng, khối lượng phát sinh khoảng 

100kg/tháng  với thành phần chủ yếu là thực phẩm dư thừa, bao bì, nylon, giấy 

vụn...  

Biện pháp giảm thiểu: Để xử lý lượng chất thải này Công ty đã ký kết hợp 

đồng thu gom, xử lý với Hợp tác xã Xây dựng môi trường Trà Vinh thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt, tuần suất 01 lần/ngày. 

` * Chất thải rắn công nghiệp: Chủ yếu là da vụn, vải vụn, bụi da thu được 

sau hệ thống xử lý bụi bằng Cyclon, giấy carton, giấy PE... với khối lượng phát 

sinh khoảng 100kg/tháng. 

Các loại chất thải rắn công nghiệp, Công ty ký hợp đồng với Công ty 

TNHH MTV  Môi trường Trà Vinh đến thu gom và vận chuyển đi xử lý . 

c. Chất thải nguy hại  

Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 50kg /tháng, thành phần 

bao gồm: cặn dầu nhớt của các máy móc, các giẻ lau dính dầu nhớt, chất bôi trơn 

khi vệ sinh máy móc, chai lọ, dụng cụ chứa keo dán, hóa chất dùng xử lý nước, tẩy 

rửa, vệ sinh....  

Biện pháp giảm thiểu: Toàn bộ được lưu giữ trong kho chứa riêng biệt theo 

quy định của Thông tư số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV  Môi trường Trà Vinh đến 

thu gom và vận chuyển đi xử lý 

8.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm 

quy chuẩn kỹ thuật về môi trường: 

*Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

Che chắn tại khu vực để máy phát điện nhằm giảm thiểu nguồn ồn tác động 

đến các văn phòng làm việc và phân xưởng sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng 

công việc. 

Toàn bộ máy móc thiết bị phải được đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn 

bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đào rảnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền, lắp 

đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm tra kỹ độ cân bằng khi lắp 

đặt,...; 



 

 

 

Kiểm tra, thay thế các đệm cao su và lò xo chống rung cho nền các thiết bị 

như máy phát điện, và các thiết bị máy móc sản xuất, nếu có dấu hiệu hư hỏng. 

Có chế độ bảo trì định kỳ như: bôi trơn, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị 

hư hỏng đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình hoạt động. 

 

8.5 Giảm ô nhi m nhiệt, các yếu t  vi khí hậu 

Để giảm ô nhiễm nhiệt nhà máy đặc biệt quan tâm đảm bảo môi trường lao 

động hợp vệ sinh cho công nhân: 

Nhà xưởng sản xuất của nhà máy được thiết kế đủ độ cao, tạo điều kiện 

thông gió theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp; 

Tại khu vực có nhiệt độ cao như tại các công đoạn sấy, ép đế… nhà máy 

trang bị hệ thống quạt để lưu thông không khí làm giảm nhiệt độ môi trường làm 

việc; 

Trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các nhà xưởng, văn phòng, đường nội 

bộ để tạo bóng mát, đồng thời cải thiện điều kiện vi khí hậu trong khu vực. Bên 

cạnh đó, cây xanh còn có khả năng hấp thu khói, bụi, nhiều khí độc khác và có khả 

năng che chắn ồn đáng kể. Nhà máy sẽ trồng cây xanh trong khu vực dự án với 

diện tích khoảng 18 % tổng diện tích dự án. Loại cây xanh và khoảng cách giữa 

các cây xanh được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 

20/2005/TT-BXD và QCXDVN 01:2008/BXD và việc trồng cây xanh sẽ được 

hoàn thành khi dự án đi vào hoạt động. 

Khoảng cách giữa hai cây: từ 4m – 8m (đối với loại cây tiểu mộc, có chiều 

cao < 10m), từ 8m – 12m (đối với loại cây trung mộc, có chiều cao 10m - 15m) và 

từ 12m – 15m (đối với loại cây đại mộc, có chiều cao > 15m).  

Nhà máy sẽ quan tâm đến các yếu tố vật lý nhằm đảm bảo điều kiện môi 

trường lao động hợp vệ sinh cho công nhân. Để chống nóng nơi làm việc, các khu 

vực phải được làm mát tự nhiên bằng các hệ thống thoáng khí cục bộ và toàn bộ 

khu sấy. 

8.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự c  môi trường trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

Thành lập đội PCCC của công ty và thường xuyên tiến hành các buổi huấn 

luyện về phương án phòng cháy chữa cháy; 

Kiểm tra, bảo trì, bảo hành các máy móc thiết bị định kỳ 02 lần/tháng; 

Các nhiên liệu dễ cháy phải đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực 

dễ gây cháy nổ; 

Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu, hóa chất tránh sự rò rỉ, 

đổ vỡ; 

Trang bị đầy đủ các phương tiện về phòng cháy chữa cháy, lắp đặt đúng vị 

trí và đúng số lượng các bình cứu hỏa ở các nơi trong khu vực nhà xưởng và văn 

phòng; 

Dầu sử dụng cho máy phát điện dự phòng và hoạt động của bình dầu truyền 

nhiệt được bố trí riêng biệt ở vị trí an toàn về điện, cấm sử dụng thuốc lá hoặc các 



 

 

 

nguồn bắt lửa gần khu vực này. Bên cạnh đó, khu vực trữ dầu được kiểm tra mỗi 

ngày để tránh hiện tượng rò rỉ gây nên sự cố; 

Kiểm tra an toàn cháy nổ tại khu vực chứa nguyên, nhiên liệu mỗi ngày; 

Khi có sự cố xãy ra thực hiện đúng quy trình báo cháy và chữa cháy theo 

phương án chữa cháy đã được cơ quan chức năng phê duyệt.  

Thực hiện các biện pháp an toàn về điện gồm: 

Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ, 

phải có thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao dây điện phải được 

bảo vệ kỹ; 

Hệ thống đường điện sẽ đảm bảo có hành lang an toàn, hệ thống bảo vệ pha 

rơle cho các thiết bị sử dụng điện và phải được thường xuyên kiểm tra mức độ an 

toàn điện; 

Chương trình phổ biến hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên về nội quy an 

toàn điện. Trang bị bảo hộ an toàn điện cho công nhân vận hành, sửa chữa điện 

8.7 Phòng ngừa sự c  cháy nổ 

a/. Biện pháp chung 

Lắp đặt Áptômát hoặc cầu dao điện tổng cho đường dây điện chính trong 

nhà xưởng và cho từng đường dây điện phụ như từng khu vực, từng hạng mục, 

từng gian phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn (khu vực dây chuyền trộn 

sản xuất). Phải đặt thiết bị bảo vệ trước từng ổ cắm điện, dây chảy của cầu chì 

phải theo đúng tiêu chuẩn và phải phù hợp với công suất sử dụng, đảm bảo khi có 

chạm, chập điện thì dây chảy phải nổ, cắt ngay nguồn điện. Không dùng giấy bạc 

hoặc dây kim loại khác không phù hợp để thay thế dây chảy cầu chì, cầu dao, 

Áptômát bị hỏng. Trang bị máy ổn áp để tránh hiện tượng gây cháy nổ do quá 

dòng, quá áp. 

Tiết diện của dây dẫn phải được chọn sao cho có đủ khả năng tải dòng điện 

đến các thiết bị, dụng cụ điện mà nó cung cấp. Các dây điện nối vào phích cắm, 

đui đèn, máy móc phải đảm bảo độ bền và gọn, điểm nối vào mạch rẽ ở hai đầu 

dây nóng và nguội không được trùng lên nhau. Các điểm nối dây phải đúng kỹ 

thuật, khi thấy nới quấn băng bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối 

chặt lại điểm nối. Không được co, kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. 

Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị rỉ, nếu bị rỉ thì nơi rỉ là nơi 

phát nhiệt lớn. Những nơi cách điện bị chập, nhựa cách điện bị biến màu là những 

nơi dễ phát lửa khi dòng điện bị quá tải, cần được thay dây mới. 

Không cắm dây dẫn điện trực tiếp trên ổ cắm. Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim 

loại sẽ bị ăn mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để buộc giữ dây điện. Không 

luồn dây điện qua mái tôn, câu mắc điện tùy tiện, để hở các mối nối dây điện. 

Không đặt các chất gây cháy gần các thiết bị, dụng cụ điện như: đèn, ổ cắm 

điện, bảng điện, tắc ke, chấn lưu đèn huỳnh quang, v.v… Không lắp đặt ổ cắm 

điện trong nhà vệ sinh, nhà tắm. 

Thường xuyên kiểm tra các đầu nối của hệ thống điện (công tắc, ổ cắm, hộp 

đấu dây, mối nối trên đường dây) nếu có hiện tượng đánh lửa phải tách chúng ra 

khỏi nguồn điện và sửa chữa chúng lại hoặc báo cho thợ điện sửa chữa, khi nối 

dây phải nối so le và quấn băng keo cách điện. 

b/. Trong xưởng sản xuất 



 

 

 

Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định PCCC, trang bị các thiết bị ứng 

phó sự cố; 

Đặt biển cấm lửa, cấm hút thuốc trong xưởng sản xuất; 

Tập huấn cho công nhân các thao tác cơ bản ban đầu để xử lý khi có sự cố 

(cách sử dụng bình chữa cháy, giả thiết các tình huống cháy để ứng cứu); 

Chừa lối ra vào khu vực sản xuất đủ rộng, đảm bảo xe cứu hỏa ra vào dễ 

dàng; 

Thường xuyên kiểm tra hoạt động của bình chữa cháy, hố trữ nước chữa 

cháy luôn luôn đầy nước. 

C/. Tổ chức lực lượng chữa cháy 

Công ty sẽ lập phương án PCCC trình cấp thẩm quyền phê duyệt và dự kiến 

sẽ  thành lập đội chữa cháy cho Nhà máy  khoảng  12 người trong đó có 2 chỉ huy 

và 10 đội viên được huấn luyện PCCC. Khi có sự cố xảy ra cần thực hiện phân 

nhóm theo phương án PCCC đã được Phòng cảnh sát PC và CC số 4 phê duyệt, cụ 

thể: 

Khi phát hiện điểm cháy hoặc nhận tin tín hiệu báo động cháy thì Đội 

PCCC triển khai các nghiệp vụ chữa cháy kết hợp cùng với công nhân công ty 

chia thành 03 nhóm: 

Nhóm 1: Chia thành 02 người có nhiệm vụ 

Cô lập nguồn điện và cúp điện xung quanh khu vực đám cháy có khả năng 

lây lan sang; 

Thông báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hỗ trợ chữa cháy theo 

số điện thoại 114 và thông báo cho cơ quan an ninh địa phương hỗ trợ an ninh trật 

tự; 

Đồng thời cử 01 người ra hướng dẫn lực lượng PCCC đến nơi xảy ra vụ 

cháy thuận lợi, nhanh nhất và cung cấp thông tin tình hình diễn biến đám cháy, 

nguồn nước phục vụ chữa cháy; cùng với cơ quan bảo vệ an ninh địa phương và 

chỉ đạo công ty trực tại các cổng, khu vực quan trọng để bảo vệ an ninh trật tự, tài 

sản, hàng hóa công ty. 

Nhóm 2: Chia thành 06 người có nhiệm vụ 

Thực hiện sử dụng các bình PCCC gần nhất tại các cửa thuận tiện ở tất cả 

các hệ thống kho để phun vào điểm cháy khống chế ngọn lửa chữa cháy ban đầu; 

Tổ chức giải cứu người bị nạn (nếu có) sơ cứu và chuyển đến Trung tâm y 

tế gần nhất để cấp cứu; 

Di chuyển hàng hóa, tài sản và các thiết bị dễ cháy gần nơi cháy sang khu 

vực lân cận an toàn. 

Nhóm 3: 04 người có nhiệm vụ 

Triển khai sử dụng máy phát bơm nước PCCC, khẩn trương kéo và nối các 

dây PCCC để tại kệ đến nơi đám cháy nhanh nhất, luân phiên phun nước trực tiếp 

vào đám cháy để giảm nhiệt độ cháy, cô đọng khống chế dần ngọn lửa và dập tắt 

đám cháy. 

Phương án thoát nạn: 

Khi phát hiện xảy ra vụ cháy hoặc nhận được tín hiệu cháy phải nhanh 

chóng bố trí đưa người  trong kho thoát nạn theo phương án thoát nạn cụ thể  đã 



 

 

 

được lập trong phương án PCCC để chuyển đến khu vực an toàn nhanh nhất hoặc 

đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất (nếu thấy cần thiết). 

Nguồn nước cấp phục vụ cho công tác PCCC là từ sông Hậu và rạch Bùng 

Binh vì trữ lượng nước sông Hậu và rạch Bùng Binh khá lớn và có thể sử dụng  để 

phục vụ cho công tác PCCC.  

8.8. An toàn lao động 

-  Tại từng khâu làm việc của các chuyền bố trí 01 công nhân quản lý giám 

sát để xử lý tình huống cứu người khẩn cấp khi có sự cố bị cuốn vào băng chuyền. 

Bên cạnh đó mỗi công nhân cần trang bị bảo hộ lao động khi làm việc ở độ cao để 

phòng sự cố té ngã. 

Ngoài ra, nhà máy trang bị một tổ y tế để cấp cứu ngay tại chổ trước khi 

chuyển đến bệnh viện khi có sự cố nguy cấp. 

Định kỳ khám sức khỏe cho người lao động để kiểm tra sức khỏe và cho 

nghỉ dưỡng phù hợp theo chế độ của Luật lao động. 

8.9. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự c  tại khu vực hoạt động của 

bình dầu truyền nhiệt 

-  Kiểm tra, bảo trì, bảo hành thiết bị định kỳ 01 tháng/lần; 

-  Hướng dẫn công nhân vận hành đúng với các hoạt động của thiết bị; 

-  Lắp đặt hệ thống điện an toàn, dễ thao tác cúp điện khi có sự cố xảy ra. 

8.10. Biện pháp phòng ngừa sự c  từ máy móc thiết bị của quy trình 

công nghệ 

-  Kiểm tra, bảo trì, các thiết bị máy móc định kỳ 02 tuần/lần; 

-  Kiểm tra hoạt động của từng công đoạn của quy trình sản xuất; 

-  Hướng dẫn công nhân vận hành đúng công suất của máy móc, tránh hoạt 

động quá tải hoặc ngừng hoạt động trong thời gian dài; 

         -  Lắp đặt hệ thống điện an toàn, tự ngắt điện khi xãy ra sự cố. 

8.11. Biện pháp phòng ngừa sự c  từ hệ th ng xử lý nước thải  

Biện pháp phòng ngừa và xử lý các sự cố từ hệ thống xử lý nước thải được 

thực hiện như sau: 

- Cần duy trì thường xuyên và đúng quy định hoạt động của hệ thống xử lý 

nước thải; 

- Không xử lý quá tải; 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của HTXLNT, kiểm tra hóa chất sử 

dụng và chất lượng nước thải đầu ra. 

8.12. Tai nạn lao động 

- Thành lập phòng y tế của Công ty để chăm sóc sức khỏe công nhân trong 

trường hợp khẩn cấp; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân và bắt buộc công nhân 

mặc đồ bảo hộ lao động khi làm việc; 

- Qui định tốc độ của các phương tiện vận chuyển trong khu vực Công ty, 

xây dựng bản hạn chế tốc độ xe ở cổng Công ty. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân theo qui định của 

nhà nước như quần, áo, mũ, găng tay, khẩu trang, ủng. 

- Mở các lớp tập huấn cho công nhân về an toàn lao động và an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 



 

 

 

- Có chương trình kiểm tra và giám định sức khoẻ định kỳ cho công nhân 02 

lần/năm. 

- Hệ thống điện được đặt trên cao và kiểm tra thường xuyên, công nhân phụ 

trách điện được trang bị quần áo, găng tay, giày,…không dẫn điện và các dụng cụ 

sử dụng an toàn điện như dây bảo hiểm, thang, kềm cách điện, mũ an toàn,… 

8.13. An toàn hóa chất 

Thiết kế kho hợp lý: Nhà kho phải được thiết kế, xây dựng, trang bị, sửa 

chữa và duy tu một cách hệ thống sao cho có thể bảo vệ thuốc, bao bì đóng gói 

tránh được các ảnh hưởng bất lợi có thể có, như: sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, 

chất thải và mùi, các động vật, sâu bọ, côn trùng… 

Các điều kiện bảo quản trong kho: Về nguyên tắc các điều kiện bảo quản 

phải là điều kiện ghi trên nhãn hóa chất. Theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới, 

điều kiện bảo quản bình thường là bảo quản trong điều kiện khô, thoáng, và nhiệt 

độ từ 15-25 độ C hoặc tuỳ thuộc vào điều kiện khí hậu, nhiệt độ có thể lên đến 30 

độ C. Phải tránh ánh sáng trực tiếp gay gắt, mùi từ bên ngoài vào và các dấu hiệu 

nhiễm khác. Nếu trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản, thì bảo quản ở điều 

kiện bình thường ở nhiệt độ 30 độ C và độ ẩm không quá 70%. 

Vận chuyển hóa chất tuân thủ các quy định: 

TCVN 5507: 2002 - Hóa chất nguy hiểm - qui phạm an toàn trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. 

TCVN 4512:88._Quy phạm vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển. 

TCVN 3147-1990._Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu 

chung. 

TCVN 6304:1997._ Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo 

quản, xếp dỡ và vận chuyển. 

Quy trình sử dụng hóa chất: 

- Phải có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phải hướng dẫn cách sử dụng 

và bảo quản cho công nhân. Quần áo, găng tay, ủng, kính, mặt nạ phòng độc v.v... 

phải phù hợp với tính chất công việc, mức độ độc hại của hoá chất. Cấm sử dụng 

phương tiện bảo vệ cá nhân đã bị hư hỏng. 

- Nơi sử dụng hóa chất dễ cháy nổ phải có lối thoát nạn, phải có các buồng 

phụ, những buồng phụ này phải cách ly với nơi sản xuất chính bằng các cấu kiện 

ngăn chặn đặc biệt và có giới hạn chịu lửa nhỏ nhất là 1,5 giờ. 

- Đối với hóa chất dễ cháy nổ đều phải được trang bị đầy đủ các phương 

tiện chữa cháy tương ứng. Đối với các chất cháy nổ kèm theo tính độc hại hoặc 

khi cháy nổ sinh hơi khí độc thì cơ sở phải trang bị thêm phương tiện chống hơi 

độc. 

- Trong khu vực sử dụng hóa chất cháy nổ phải quy định chặt chẽ chế độ 

dùng lửa, khu vực dùng lửa. Phải có bảng chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để 

ở nơi dễ nhận thấy, phải có nơi hút thuốc lá riêng cách xa nơi có hóa chất dễ cháy 

nổ ít nhất 10 m. Khi cần thiết phải sửa chữa cơ khí, hàn điện hay hàn hơi phải có 

quy trình làm việc an toàn PCCC, có xác nhận của cán bộ an toàn lao động. 

- Tất cả các dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại phòng chống cháy 

nổ. Việc dùng điện chạy máy và điện thắp sáng ở những nơi có hóa chất dễ cháy 

nổ phải đảm bảo các yêu cầu sau: 



 

 

 

Khi sửa chữa thay thế thiết bị điện thuộc nhánh nào thì phải cắt điện dẫn 

vào nhánh đó và chỉ người có trách nhiệm kỹ thuật điện mới được tiến hành việc 

này. 

Thiết bị điện nếu không bọc kín, an toàn về cháy nổ thì không được đặt ở 

nơi có hoá chất dễ cháy nổ. 

Cầu dao cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vực cháy nổ. 

Bất kỳ nhánh dây điện nào cũng đều phải có cầu chì hay thiết bị bảo vệ 

tương ứng. 

Chủ dự án sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch/biện pháp phòng ngừa sự cố hóa 

chất trong quá trình hoạt động. 

8.14.  An ninh trật tự  

 Để quản lý an ninh trật tự trong công ty và khu vực công ty sẽ thực hiện: 

+ Lập nội quy công ty và niêm yết ở các khu vực công nhân dễ dàng tiếp 

cận; 

+ Phối hợp với tổ an ninh dân phòng địa phương để thường xuyên theo dõi 

các hoạt động dịch vụ xung quanh vùng dự án để ngăn ngừa các xung đột có thể 

xảy ra. 

+ Đưa ra quy chế kỷ luật các đối tượng bị vi phạm nội quy công ty và gây 

ảnh hưởng đến trật tự địa phương. 

8.15. An toàn giao thông 

Để hạn chế vấn đề tai nạn giao thông có thể xảy ra trên tuyến khu vực dự án 

công ty sẽ thực hiện các giải pháp sau:  

+ Quy định tốc độ cho các phương tiện khi ra vào dự án; 

+ Đặt biển báo giảm tốc độ tại cổng vào khu vực dự án; 

+ Bố trí riêng lối ra, lối cho các phương tiện giao thông ra vào dự án để 

tránh va chạm. 

 


