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CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                                                        
DỰ ÁN ĐẦU TƯ GENESIS SPORTS TECHNOLOGY 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /9/2021                                                          
của UBND tỉnh Nam Định) 

 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư Genesis Sports Technology. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (Thuê 
nhà xưởng của Công ty cổ phần Việt Trung Phát). 

- Diện tích: 19.367,3 m2. 

1.2. Chủ dự án: Công ty TNHH Genesis Sports Technology.  

Địa chỉ liên hệ: Xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định  

1.3. Quy mô, công suất dự án 

Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đế giày, mặt giày, phụ kiện giày và 
dụng cụ thể thao. Quy mô công suất cụ thể như sau: 

- Sản xuất đế giày: 450.000 đôi/năm;  

- Sản xuất mặt giày: 1.120.000 đôi/năm;  

- Sản xuất miếng trang trí: 2.000.000 đôi/năm;  

- Sản xuất miếng đỡ đế giày: 2.500.000 đôi/năm;  

- Sản xuất kính bơi: 5.000.000 sản phẩm/năm; 

- Sản xuất chân vịt: 10.000 đôi/năm;  

- Sản xuất găng tay chèo thuyền: 20.000 đôi/năm;  

- Sản xuất dụng cụ hít thở dưới nước: 20.000 sản phẩm/năm.  

1.4. Quy trình hoạt động của dự án 

a) Quy trình sản xuất vật liệu giày (Đế giày, mặt giày, phụ kiện giày) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt nhựa nguyên sinh TPU, TPR, nylon 

Ép phun 

Hơi mùi 

Nhiệt độ 

Sản phẩm (Vật liệu giày các loại) 

Máy sấy khô 

Đường quy trình 

Đường dòng thải 

Cắt bavia chỉnh lý Chất thải rắn Nước làm mát 
tuần hoàn 

Đóng gói 

Nhập kho 

Nghiền 



2 
 

b) Quy trình sản xuất dụng cụ thể thao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

: Đường công nghệ 

: Đường dòng thải 

 

1.5. Các hạng mục công trình chính của dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

1 Xưởng sản xuất số 1 (sản xuất kính bơi) 3.003 

2 Xưởng sản xuất số 2 (sản xuất dụng cụ thể thao) 3.003 

3 Xưởng sản xuất số 3 (Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm) 2.508 

4 Xưởng sản xuất số 4 (sản xuất đế giầy, mặt giầy, phụ kiện giầy) 2.508 

(Chi tiết diện tích các hạng mục công trình khác được nêu trong báo cáo ĐTM) 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án 

- Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh từ hoạt động sản xuất, phát sinh từ hoạt 
động giao thông và từ hoạt động thu gom, xử lý rác thải, nước thải. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 
Nước thải sản xuất từ hoạt động rửa tay của công nhân vệ sinh khuôn in. 

- Chất thải rắn bao gồm: Rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 
thường, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Công ty. 

2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Bụi khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất: Công đoạn sấy hạt nhựa, ép 
phun sản phẩm, quét keo, dán lô gô, in,… Thành phần: Toluen, Benzen,… 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông vận tải. Thành phần: 
Bụi, NOx, SO2, COx, hyđrocacbon,… 

- Mùi và hơi hữu cơ 
- Nước thải từ quá 
trình rửa khuôn in 

Nghiền 
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- Hơi mùi khí thải phát sinh từ khu lưu giữ chất thải, khu xử lý nước thải tập 
trung: Thành phần: CH4, NH3, H2S.... 

2.3. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh với khối lượng khoảng 44 m3/ngày.đêm. 
Thành phần ô nhiễm gồm: BOD5, COD, TSS, sunfua, Amoni, Tổng N, Tổng P, 
Coliform,... 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rửa tay của Công nhân vệ sinh 
khuôn in với khối lượng 0,01 m3/ngày.  

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên 
với khối lượng khoảng 200 kg/ngày. Thành phần gồm: Thực phẩm, thức ăn thừa, 
giấy vụn, bìa carton, văn phòng phẩm thải... 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh gồm: Biên thừa, rìa dư, 
sản phẩm lỗi hỏng, vỏ bao bì đựng nguyên liệu/sản phẩm,... với tổng khối lượng  
khoảng 105 tấn/năm. Trong đó khối lượng bìa catton, vỏ bao bì đựng nguyên 
liệu/sản phẩm phát sinh khoảng 06 tấn/năm; khối lượng biên thừa, rìa dư, sản 
phẩm lỗi hỏng tái sử dụng khoảng 98 tấn/năm; khối lượng biên thừa, rìa dư, sản 
phẩm lỗi hỏng không tái sử dụng phát sinh khoảng 01 tấn/năm.  

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 4.200 kg/năm. Thành phần: Bóng đèn 
huỳnh quang thải; chất hấp thụ, vật liệu lọc (than hoạt tính); giẻ lau, găng tay 
nhiễm thành phần nguy hại thải; dầu mỡ thải; bùn thải có các thành phần nguy hại 
từ quá trình xử lý nước thải; nước thải rửa tay của công nhân vệ sinh khuôn in... 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

3.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa 
tách riêng với hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Thu gom nước thải sinh hoạt 
phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngđ, xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
trước khi thoát ra mương phía Tây dự án. 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải nhà vệ sinh sau khi được xử lý sơ bộ qua bể 
tự hoại 3 ngăn và nước thải nhà ăn sau khi qua bể tách dầu mỡ được dẫn về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý. 

Quy trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 
50 m3/ngày.đêm như sau: Nước thải sinh hoạt  Bể thu gom  Bể điều hòa  
Bể anoxic (bể thiếu khí)  Bể aerotank (bể hiếu khí)  Bể lọc MBR  Hố ga 
(Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B))  Mương tiêu phía Tây dự án. 

(Chi tiết thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải được nêu trong báo 
cáo đánh giá tác động môi trường) 

- Nước thải sản xuất được thu gom, quản lý và xử lý như chất thải nguy hại. 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động giao thông 

Chủ dự án ban hành quy định thời gian vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, 
hàng hoá ra vào Công ty. 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

- Chủ dự án sẽ đầu tư 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải khu vực in, 
quét keo tại xưởng 1. Quy trình xử lý như sau: Khí thải, hơi  mùi  02 Chụp hút 
 02 Quạt hút  01 Đường ống D550  Than hoạt tính  Khí thải đạt QCVN 
20:2009/BTNMT  Ống phóng không cao 2,5 m so với mái nhà xưởng  Môi 
trường. 

 (Chi tiết thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải được nêu trong báo 
cáo đánh giá tác động môi trường) 

- Sàn thao tác lấy mẫu, vị trí lỗ kỹ thuật lấy mẫu theo quy định của Thông tư 
10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. 

- Ngoài ra Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: Bố trí nhà xưởng thông 
thoáng, hợp lý để đảm bảo quá trình lưu thông không khí tự nhiên, bố trí các quạt 
công nghiệp, quạt thông gió đảm bảo môi trường thông thoáng trong nhà xưởng. 
Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất được trang bị bảo lộ lao động như quần 
áo, khẩu trang, nút tai chống ồn, mặt nạ phòng độc. 

c) Biện pháp giảm thiểu hơi mùi, khí thải phát sinh từ khu vực lưu giữ chất 
thải và khu vực xử lý nước thải 

- Đối với khu vực lưu giữ chất thải: Các thùng chứa rác thải sinh hoạt được 
bố trí nắp đậy kín. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý rác thải đảm 
bảo tần suất theo quy định. 

- Đối với khu vực xử lý nước thải: Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý 
nước thải và kiểm tra lượng khí sục vào bể điều hòa, bể hiếu khí aerotank, đảm 
bảo không có tình trạng phân hủy kị khí diễn ra. Các bể phát sinh mùi của hệ 
thống xử lý có nắp đậy kín để giảm thiểu mùi phát tán ra ngoài môi trường. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án với diện tích 3.924,5 m2 (tỷ lệ 
đạt 20,3%) để giảm thiểu bụi khí thải.  

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
thông thường 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn phát 
sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 
phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 
Bảo vệ môi trường: 

- Đối với rác thải sinh hoạt: Bố trí 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt (có nắp 
đậy kín, thể tích 60 lít/thùng) tại khu vực nhà hành chính và các xưởng sản xuất 
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để thu gom và đưa về kho chứa rác thải sinh hoạt có diện tích 50 m2. Chủ dự án sẽ 
ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo quy định. 

- Đối với rác thải công nghiệp thông thường: Được thu gom vào 8 thùng 
chứa chất thải rắn (CTR) thông thường và đưa về kho chứa rác thải công nghiệp 
thông thường có diện tích 51 m2. Đối với CTR như bavia sản phẩm lỗi hỏng có 
thể tái chế, chủ dự án sẽ đưa vào máy nghiền và tái sử dụng cho hoạt động sản 
xuất. Đối với CTR tái chế như bìa cartong, bao bì sản phẩm/nguyên liệu, chủ dự 
án sẽ thu gom và bán tận thu. Đối với CTR không tái chế chủ dự án ký hợp đồng 
với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo quy định với tần suất 01 tuần/lần. 

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh 
đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường 
và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về quản lý chất thải nguy hại: 

- Chủ dự án bố trí 01 kho chứa CTNH có diện tích 52 m2. Kho có tường bao 
kín, nền đổ bê tông, mái lợp tôn. Kho có khóa, ngoài có biển cảnh báo theo đúng 
quy định. Trong kho bố trí 08 thùng nhựa dung tích 50 - 100 lít để thu gom 
CTNH. Các thùng chứa được dán tên loại chất thải, mã CTNH theo quy định. 

- Riêng đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải sẽ được lưu chứa trong 
bể chứa bùn để thuận tiện cho việc vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 
xử lý CTNH theo đúng quy định. 

- Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
theo quy định. 

3.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

a) Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Khi trạm xử lý nước thải xảy ra sự cố như nước thải xử lý không đạt quy 
chuẩn cho phép, Chủ dự án yêu cầu cán bộ vận hành trạm xử lý nước thải kiểm 
tra, khắc phục ngay sự cố. Sau khi sự cố được khắc phục, nước thải không đạt quy 
chuẩn cho phép sẽ được bơm ngược từ hố ga cuối trở về bể thu gom và bể điều 
hòa để xử lý; nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 
40:2011/BTNMT (cột B) mới được thải ra ngoài môi trường. 

b) Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải 

- Chủ dự án sẽ vận hành hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải thường xuyên, đảm 
bảo khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. 

- Khi hệ thống xử lý khí thải và hơi hoá chất gặp sự cố Công ty sẽ tạm dừng 
hoạt động sản xuất và tìm nguyên nhân để khắc phục; sau khi khắc phục xong sự 
cố mới hoạt động sản xuất trở lại. 
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c) Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện 

- Chủ dự án xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt. Quy định nội dung quy trình phòng cháy chữa 
cháy và phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên.  

- Định kỳ hàng năm tổ chức diễn tập theo phương án PCCC được phê duyệt 
và huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người lao động theo quy định. 

- Trang bị các thiết bị PCCC tại các vị trí thuận lợi khi sử dụng. 

d) Phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất 

- Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất theo 
hướng dẫn tại Luật hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Hóa 
chất và Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy 
định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. 

- Bố trí 02 kho hóa chất có diện tích 96 m2 (48 m2/kho) phía Đông Bắc, Tây 
Nam nhà máy đảm bảo theo quy định. 

- Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, đậy kín, đặt trong kho 
chứa hóa chất, không để hóa chất ngoài xưởng sản xuất. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án: 

TT Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Thông số Ghi chú 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa  01 HT  

2 Hệ thống thu gom nước thải 01 HT  

3 Hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày.đêm 01 HT 
Vận hành 

thử nghiệm 4 
Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu in, quét keo 
tại xưởng 1 

01 HT 

5 
Kho chất thải rắn thông thường (trong đó: kho chứa 
rác thải sinh hoạt diện tích 50m2 và kho chứa rác 
thải công nghiệp diện tích 51m2) 

101 m2 
 

6 Kho chất thải nguy hại 52 m2  

7 Thùng chứa chất thải nguy hại 08 thùng  

8 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 10 thùng  

9 Thùng chứa chất thải công nghiệp 08 thùng  

10 Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào/đầu ra 02 chiếc  

11 Cây xanh (20,3 %) 3.924,5 m2  

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

- Chủ dự án sẽ bố trí 01 cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường của 
Nhà máy. 
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- Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND 
huyện Hải Hậu, UBND xã Hải Hưng trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo 
vấn đề an toàn, vệ sinh môi trường của nhà máy. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thương mại 

a) Giám sát nước thải 

- Vị trí và thông số quan trắc, giám sát: 02 mẫu, trong đó: 

+ 01 mẫu tại bể thu gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
Thông số quan trắc, giám sát: Lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày), pH, COD, 
BOD5, Chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng dầu mỡ khoáng, Amoni (tính theo N), Clo 
dư, Tổng nitơ (tính theo N), Tổng phốt pho (tính theo P), Sunfua, Coliform. 

+ 01 mẫu tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải tập trung, trước khi chảy ra 
mương tiêu phía Tây nhà máy. Thông số quan trắc, giám sát: Lưu lượng nước thải 
đầu ra (m3/ngày), pH, COD, BOD5, Chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng dầu mỡ khoáng, 
Amoni (tính theo N), Clo dư, Tổng nitơ (tính theo N), Tổng phốt pho (tính theo 
P), Sunfua, Coliform. 

- Tần suất quan trắc, giám sát: 03 tháng/lần (04 lần/năm). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp (Áp dụng hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2. Đối với 
thông số pH, Coliform thì Cmax = C). 

b) Giám sát khí thải 

- Vị trí quan trắc, giám sát: 01 mẫu khí thải tại lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng 
không sau hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải khu vực in, quét keo tại xưởng 1. 

- Thông số quan trắc, giám sát: Lưu lượng, Toluen, Benzen. 

- Tần suất quan trắc, giám sát: 03 tháng/lần (04 lần/năm). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Khi có sự thay đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sẽ áp dụng 
thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng mới nhất.  

c) Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Kho lưu giữ CTR thông thường, CTNH. 

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng, chủng loại và hóa đơn chứng từ 
giao nhận chất thải, thành phần CTR, CTNH; biện pháp phân loại, thu gom CTR, 
CTNH,...  

- Tần suất quan trắc giám sát: Giám sát thường xuyên và liên tục. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản 
lý chất thải nguy hại. 
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6. Các yêu cầu khác 

6.1. Hoạt động đúng với nội dung cam kết trong báo cáo ĐTM. 

6.2. Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo chất 
thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường và đảm 
bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của dự án được duy 
trì và vận hành hiệu quả. 

6.3. Trồng cây xanh theo tổng quy hoạch mặt bằng được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt./.  
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