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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH công nghệ Ducar được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên, mã số 0801264607 đăng ký lần đầu ngày 

15/11/2018 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/11/2020 do Phòng đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp với địa chỉ trụ sở chính tại xưởng F3, 

lô đất CN8, CN9 phân khu phía Đông, KCN Phú Thái, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương. 

“Dự án dây chuyền sản xuất mới của Ducar Việt Nam” của công ty đã được Ban 

quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp chứng nhận đầu tư mã số 8781775889, 

chứng nhận lần đầu ngày 15/11/2018 và thay đổi lần thứ hai ngày 3/7/2019. Theo giấy 

chứng nhận đầu tư, dự án đi vào hoạt động sẽ sản xuất, gia công các sản phẩm máy bơm 

nước quy mô 100.000 sản phẩm/năm; máy rửa áp lực 200.000 sản phẩm/năm; máy hàn 

150.000 sản phẩm/năm; máy rửa 100.000 sản phẩm/năm; bàn kính nâng điện 50.000 sản 

phẩm/năm; tổ máy phát điện 200.000 sản phẩm/năm; sản xuất máy phát điện xách tay 

175.000 sản phẩm/năm; sản xuất động cơ 50.000 sản phẩm/năm; sản xuất máy cắt cỏ 

400.000 sản phẩm/năm; thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và phân phối bán 

buôn hàng hóa. Dự án trên đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp Quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3265/QĐ-UBND ngày 20/09/2019. Trong đó 

diện tích thực hiện dự án là 24.416 m2 bao gồm 3 nhà xưởng E14-15, F3 và xưởng G7. 

Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài, chủ dự án trả lại 

nhà xưởng E14-15 và tiến hành thuê thêm nhà xưởng B7-8 (đổi tên thành nhà xưởng số 

5-6) của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài để làm kho chứa trong giai đoạn hiện tại và 

sử dụng làm xưởng sản xuất khi thực hiện mở rộng dự án. Dự án mở rộng đã được Ban 

Quản lý các KCN cấp chứng nhận điều chỉnh lần thứ sáu ngày 26/07/2021 và UBND 

tỉnh Hải Dương cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

3358/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. 

Dự án dây chuyền sản xuất mới của Ducar có tổng vốn đầu tư 116,635 tỷ - dự án 

thuộc nhóm C được phân loại theo tiêu chí tại khoản 1, điều 10, Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Dự án thuộc dòng thứ 2, mục II, phụ lục V 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. Theo khoản 1, điều 39 và theo mục c, khoản 3, điều 41 Luật 

bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án là đối tượng phải lập giấy phép môi trường 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp nhận, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 

giấy phép môi trường. 

Hồ sơ Giấy phép môi trường cho dự án được lập theo hướng dẫn tại phụ lục VIII 

của Nghị định số 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Ducar 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Phú Thái, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông RAN QJ GE - Tổng Giám 

đốc. 

- Điện thoại: 02203.952225       

- Giấy chứng nhận đầu tư: Mã số dự án 8781775889 chứng nhận lần đầu ngày 

15/11/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ sáu ngày 26/07/2021 do Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp. 

2. Tên dự án đầu tư: “Dự án dây chuyền sản xuất mới của Ducar Việt Nam” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Nhà xưởng G7 (lô đất CN13, CN14), nhà xưởng 

F3 (lô đất CN8, CN9) phân khu phía Đông, xã Kim Liên và nhà xưởng số 5,6 (lô 1+2+3) 

phân khu phía Tây, khu công nghiệp Phú Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư (nếu có): 

 + Cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

 + Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương. 

+ Cơ quan cấp phép môi trường: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

+ Giấy chứng nhận đầu tư, mã số dự án 8781775889, chứng nhận lần đầu ngày 

15/11/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 27/02/2019. 

+ Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 20/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Dây 

chuyền sản xuất mới” tại khu công nghiệp Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

của Công ty TNHH Công nghệ Ducar. 

+ Giấy chứng nhận đầu tư, mã số dự án 8781775889, chứng nhận lần đầu ngày 

15/11/2018, chứng nhận điều chỉnh lần thứ sáu ngày 26/07/2021. 

+ Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án dây chuyền sản 

xuất mới của Ducar Việt Nam” tại khu công nghiệp Phú Thái, xã Kim Liên, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH Công nghệ Ducar. 

+ Cơ quan cấp phép xây dựng: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. 
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- Quy mô dự án đầu tư: (phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công): Dự án 

thuộc nhóm C (dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đầu tư công 

có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ).  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.1. Quy mô sản xuất của Công ty 

STT Sản phẩm Đơn vị 

Số lượng/năm 

Hiện tại  

 

Khi hoạt động hết 

100% công suất 

1 Sản xuất máy bơm nước Sp/năm 100.000 100.000 

2 Sản xuất máy rửa áp lực Sp/năm 200.000 200.000 

3 Sản xuất máy hàn Sp/năm 150.000 150.000 

4 Sản xuất máy rửa xe gia đình Sp/năm 100.000 - 

5 Sản xuát bàn kính nâng điện Sp/năm 50.000 - 

6 Sản xuất tổ máy phát điện Sp/năm 200.000 600.000 

7 Sản xuất máy phát điện xách tay Sp/năm 175.000 - 

8 Sản xuất động cơ Sp/năm 50.000 - 

9 Sản xuất máy cắt cỏ Sp/năm 400.000 - 

10 Sản xuất máy rửa động cơ điện Sp/năm - 100.000 

11 Sản xuất bàn nâng tự động Sp/năm - 150.000 

12 Sản xuất tổ máy phát điện biến tần Sp/năm - 400.000 

13 Sản xuất động cơ xăng thông dụng Sp/năm - 800.000 

14 Sản xuất máy cắt cỏ Sp/năm - 400.000 

15 Sản xuất máy sưởi Sp/năm - 100.000 

16 Sản xuất xe đẩy Sp/năm - 100.000 

17 Sản xuất máy xới Sp/năm - 100.000 

18 Sản xuất máy khoan khia thác đất Sp/năm - 50.000 

19 Sản xuất máy cắt tải viền cỏ Sp/năm - 50.000 

20 Sản xuất máy tách gỗ Sp/năm - 50.000 

21 Sản xuất máy nén khí Sp/năm - 50.000 

22 Sản xuất máy rửa áp lực cao Sp/năm - 50.000 

23 Sản xuất tháp đèn chiếu sáng Sp/năm - 50.000 

24 Sản xuất máy đầm đất Sp/năm - 50.000 

25 Sản xuất bình tích điện Sp/năm - 50.000 

26 

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu và quyền phân phối bán 

buôn hàng hóa 

- 

- 

- 
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3.2. Công nghệ sản xuất của Nhà máy 

a. Quy trình sản xuất  

a1. Quy trình lắp ráp máy bơm nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình: 

- Nguyên liệu chính đưa vào sản xuất là động cơ, cánh quạt, ốc vít, dầu máy, khung 

đỡ, phụ kiện. 

- Quy trình sản xuất máy bơm nước thực hiện chủ yếu là các công đoạn lắp ráp 

các phụ kiện, các bước sản xuất được thực hiện thủ công do công nhân thao tác. 

Trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh tiếng ồn, chất thải rắn là các linh kiện phụ 

liệu bị lỗi trong quá trình thao tác, lượng dầu rơi vãi trong quá trình bơm dầu. 

Các công đoạn lắp ráp máy bơm nước như sau: 

Cánh quạt lỗi 

Đinh, vít hỏng 

Tiếng ồn, khí thải 

Động cơ 

Gắn nền 

Gắn quạt 

Gắn vỏ máy 

Gắn khung 

Bơm dầu 

Kiểm tra  

Đóng gói 

Đầu máy 

Bổ sung phụ kiện 

Khung, đinh vít  

Quạt  

Vỏ máy  

Dầu máy dư, giẻ lau 

dính dầu  

Bao bì hỏng Bao bì đóng gói  

Thắt chặt đai ốc 

khung 

Ghi nhãn hiệu 
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Bước công 

đoạn 

Quy trình 

sản xuất 
Bộ phận Thiết bị Hình ảnh 

G001 
Bắt đầu dây 

chuyền 
Động cơ 

Máy tính, 

máy quét 

 

G002 
Gắn nền máy 

bơm 

Nền máy 

bơm 
/ 

  

G003 
Gắn quạt, 

máy nổ 

Quạt, máy 

nổ 
/ 

  

G004 
Gắn vỏ máy 

bơm 

Khung, bộ 

cách ly 
/ 

  

G005 
Gắn khung 

phụ 
Khung / 

  

G006 Gắn khung Ống xả / 

  

G007 
Thắt chặt đai 

ốc khung 
/ / 

  

G008 Ghi nhãn hiệu Nhãn hiệu / 
Công đoạn này thực hiện ghi mã, 

nhãn hiệu của thiết bị 

G009 Bơm dầu / 
Máy lọc 

dầu 

Cung cấp dầu bôi trơn cho động cơ. 

Sau khi thử máy, dầu được tháo ra 

và đưa qua máy lọc để loại bỏ cặn và 

sử dụng cho máy tiếp theo 
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G010 
Kết thúc kiểm 

tra 
/ / 

Thực hiện kiểm tra các thông số kỹ 

thuật bằng cảm quan và thử điện 

G011 Phụ kiện Phụ kiện / 

Bổ sung các phụ kiện đi kèm thiết bị  

 

 

G012 
Kết thúc dây 

chuyền 
/ 

Bao bọc 

sản phẩm, 

đóng gói 

sản phẩm 

Thực hiện đóng gói sản phẩm   

G013 Nhập kho / Xe nâng Nhập kho chờ đủ số lượng xuất hàng 
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a2. Quy trình sản xuất, lắp ráp máy rửa áp lực 

 

 

  

Đinh ốc lỗi, hỏng,  

khí thải 

Tiếng ồn, khí thải 

Động cơ, phụ kiện 

Gắn bơm 

Chạy thử 

Gắn khung phụ 

Gắn khung 

Chạy thử 

Thoát dầu 

Đóng phụ kiện  

Kết thúc kiểm tra 

Bảng điều khiển  

Bao bì hỏng Bao bì đóng gói  

Dán nhãn hiệu 

Làm sạch nhiên liệu 

Đóng gói  

Dây điện   Đầu mẩu dây điện   

Ổn áp, bàn 

chải carbon  

stator 

Đề can    Vỏ đề can 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Các nguyên liệu đầu vào là động cơ, khung và các phụ kiện… được nhập về sau 

khi kiểm tra theo mã hàng được đưa lên dây chuyền sản xuất và được phân theo từng 

công đoạn sản phẩm. Dây chuyền sản xuất được thực hiện bằng biện pháp bán thủ công. 

Công nhân tại công đoạn nào lắp ráp, thiết bị của công đoạn đó và được băng tải chuyển 

sản phẩm từ bước quy trình đầu đến bước kết thúc để hoàn thiện sản phẩm.  

 Các bước của quy trình sản xuất, lắp ráp máy rửa áp lực như sau: 

Quy 

trình số 
Quy trình 

Bộ 

phận 
Thiết bị Hình ảnh 

PI01 
Bắt đầu dây 

chuyền 
Động cơ 

Cần cẩu, máy 

tính, máy 

quét 

  

PI02 Gắn bơm Bơm / 

  

PI03 Chạy thử Gỡ lỗi Bàn kiểm tra 

  

S001 
Gắn khung 

phụ 

Khung, 

bộ cách 

ly 

/ 

  

PI04 Gắn khung Khung / 

 

PI05 Dán nhãn hiệu / / / 
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PI06 
Làm sạch 

nhiên liệu 
/ / 

  

PI07 Thoát dầu / Máy lọc dầu 

  

PI08 
Kết thúc kiểm 

tra 
/ 

Máy tính, 

máy quét 
/ 

S002 Phụ kiện Phụ kiện / 

 

PI09 
Kết thúc dây 

chuyền 
/ 

Cần cẩu, bao 

bọc sản 

phẩm, đóng 

gói sản phẩm 

 

PI10 Xếp chồng / 
Máy nâng, 

máy tính 
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a3. Quy trình lắp ráp tổ máy phát điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Các nguyên liệu đầu vào là động cơ, staror và rotor phụ, khung, bảng điều khiển, 

dây điện, vỏ ngoài, bình nhiên liệu… được nhập về sau khi kiểm tra theo mã hàng được 

đưa lên dây chuyền sản xuất và được phân theo từng công đoạn sản phẩm. Dây chuyền 

sản xuất được thực hiện bằng biện pháp bán thủ công. Công nhân tại công đoạn nào lắp 

ráp, thiết bị của công đoạn đó và được băng tải chuyển sản phẩm từ bước quy trình đầu 

Đinh ốc lỗi, hỏng 

Tiếng ồn, khí thải 

Động cơ, phụ kiện 

Lắp ráp stator 

Lắp ráp khung phụ 

Lắp ráp bảng điều khiển 

Lắp ráp máy ổn áp, bàn chải carbon 

Chạy thử 

Kiểm tra rò rỉ  

Dán đề can 

Lăp bình nhiên liệu 

Bảng điều khiển  

Khung, đinh vít 

Bao bì hỏng Bao bì đóng gói  

Lắp dây nối  

Kiểm tra điện áp 

Kiểm tra tổng thể 

Đóng gói  

Lỗi tiến hành chỉnh 

sửa theo công đoạn  

Dây điện   Đầu mẩu dây điện   

Ổn áp, bàn chải 

carbon  

stator 

Đề can    Vỏ đề can 
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đến bước kết thúc để hoàn thiện sản phẩm.  

Trong quy trình sản xuất máy phát điện xách tay sẽ phát sinh tiếng ồn từ công 

đoạn lắp ráp, khí thải từ thử máy, chất thải rắn là các phụ kiện hư hỏng hoặc lỗi. 

Các bước của quy trình sản xuất, lắp ráp máy phát điện biến tần như sau: 

Quy 

trình số 
Quy trình sản xuất Thiết bị Hình ảnh 

G001 Bắt đầu dây chuyền 

Cần cẩu, máy 

tính, máy quét 

 

 

G002 Lắp ráp stator 
Máy quét, máy 

tính 

  

G003 Lắp ráp khung phụ / 

  

G004 
Lắp ráp bảng điều 

khiển 
/ 

  

G005 
Lắp ráp máy ổn áp, 

bàn chải carbon 
/ 

  

G006 Lắp dây nối / 

  

G007 
Điện áp chịu đựng, 

nối đất 

Máy đo áp suất, 

thiết bị nối đất, 

máy tính 
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G008 Chạy thử Bàn kiểm tra 

  

G009 Kiểm tra rò rỉ 

Thiết bị phát 

hiện rò nước, 

máy tính, súng 

quét 

  

G010 Lắp bình nhiên liệu 
Máy tính, máy 

quét 

  

G011 Đề can / 

  

G013 Kiểm tra cuối cùng / / 

G014 Kết thúc dây chuyền 

Cần cẩu, bao 

bọc sản phẩm, 

đóng gói sản 

phẩm 
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a4. Quy trình lắp ráp máy phát điện biến tần 

  

Lắp tấm đế 

Động cơ 

Gắn stator phụ  

Gắn ráp rotor phụ Lắp vỏ ngoài ống xả 

Kiểm tra chịu áp lực  Nối dây, gắn biến tần Lắp ráp vỏ ống xả 

Kiểm tra dò rì nhiên 

liệu 

Nối cáp  Gắn ống nhiên liệu 

Gắn bảng điều khiển 

Kiểm tra áp lực, điện trở 

Lắp ráp khung  

Chạy thử 

Chặn ống xả, gắn ống nhiện 

liệu  

Lắp vỏ ngoài   

Tiếng ồn  

Tiếng ồn  

Tiếng ồn, khí thải  

Dán nhãn    

Bao bì đóng gói  Đóng gói    

Bao bì đóng gói hỏng 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

 Các nguyên liệu đầu vào là động cơ, staror và rotor phụ, khung, biến tần, vỏ 

ngoài, ống xả… được nhập về sau khi kiểm tra theo mã hàng được đưa lên dây chuyền 

sản xuất và được phân theo từng công đoạn sản phẩm. Trên dây chuyền sản xuất, công 

nhân tại công đoạn nào lắp ráp, thiết bị của công đoạn đó và được băng tải chuyển sản 

phẩm từ bước quy trình đầu đến bước kết thúc để hoàn thiện sản phẩm.  

 Trong  quy trình sản xuất máy phát điện xách tay sẽ phát sinh tiếng ồn từ công 

đoạn lắp ráp, khí thải từ thử máy, chất thải rắn là các phụ kiện hư hỏng hoặc lỗi. 

Các bước của quy trình sản xuất, lắp ráp máy phát điện xách tay như sau: 

Bước 

quy trình 
Quy trình Bộ phận Thiết bị Hình ảnh 

G001 Bắt đầu dây chuyền Động cơ / 

 

G002 Gắn stator phụ Stator, rotor / 

Lắp ráp  stator phụ vào 

động cơ 

G003 Gắn rotor phụ Vỏ ngoài 
Máy tính, 

máy quét 

 

G004 
Lắp ráp khung,bộ 

cách ly 

Khung, bộ 

cách ly 
/ 

 

G005 Lắp ráp khung sau Khung / 

  

G006 
Lắp ráp vỏ ngoài ống 

xả 
Ống xả / 

 

G007 Tấm đế Biến tần 

Thiết bị 

cách điện, 

máy tính 
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G008 Kê biến tần 
Bảng điều 

khiển 
/ 

 

G009 Gắn tấm đế / 

Máy phát 

hiện rò 

nhiên liệu, 

máy quét 

 

G010 
Kiểm tra chịu áp lực 

của máy phát điện 
Dây nối / 

 

G011 Lắp ráp vỏ ống xả Vỏ ngoài / 

  

G012 Nối dây Nhãn hiệu / 

  

G013 Gắn biến tần Biến tần / 

 

G014 Gắn cáp 
Cáp 

Cable 
/ 

 

G015 Gắn ống nhiên liệu 
Ống nhiên 

liệu 
/ 

 

G016 
Kiểm tra rò nhiên 

liệu 

Máy phát 

hiện rò nhiên 

liệu 

/ 

  

G017 
Khung phải, vách 

ngăn trái 

Khung phải, 

vách ngăn 

trái 

/ 

 

G018 Khung trái Khung trái / 
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G019 
Khung, bình nhiên 

liệu 

Khung, bình 

nhiên liệu 
/ 

 

G020 
Khung, dây giật khởi 

động 

Khung, dây 

giật khởi 

động 

/ 

  

G021 
Bảng điều chỉnh kết 

nối dây 
/ / 

  

G022 
Gắn bảng điều khiển 

và các nút 
/ / 

  

G023 
Kiểm tra chịu áp lực 

của ổ cắm 
/ 

Máy đo áp 

suất 

 

G024 Kiểm tra điện trở / 
Máy đo 

điện trở 

  

G025 Chạy thử / 
Bàn kiểm 

tra 

Kiểm tra hoạt động của 

động cơ  

G026 Chặn ống xả Chặn ống xả / 

  

G027 Gắn ống nhiên liệu / / 

  

G028 Dán nhãn hiệu Nhãn hiệu / 

 

G 

029,030 

Đóng gói sản phẩm, 

nhập kho 

Bao bì ,xe 

nâng 
/ 
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a5. Quy trình sản xuất, lắp ráp động cơ xăng thông dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp Trục cam 

Lắp ráp trục khuỷu 

Gắn xi lanh phun dầu  

Gắn cần tự động,  

pit tong 

Cố định cần 

 liên động 

Lắp cacte Cố định thân động cơ Lắp giáp trục khửu 

Điều chỉnh van khí Lắp đầu pit-tong 
Lắp cần đẩy, con lắc 

rocker 

Lắp đầu pit-tong Lắp Bugi 
Kiểm tra dò rỉ khí 

Lắp cần điều chỉnh 

tốc độ 
Lắp bộ đánh lửa Lắp tổ hợp bánh đà 

 Lắp nắp bộ 

khởi động 

Lắp bình xăng 

Lắp thiết bị giảm ồn Lắp bộ chế hòa khí 

Lắp bộ chế hòa khí 

vào động cơ 

Lắp cần điều chỉnh 

tốc độ 

Lắp bộ lọc khí Kiểm tra tại chuyền cơ 

Kiểm tra rò rỉ 

bình xăng 

Lắp ống nhiên liệu 

Thêm dầu 

Xả xăng, dầu 

Dán nhãn    

Kiểm tra  

Xăng, dầu 

Nhãn 



 

18 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Bước 

quy trình 
Quy trình 

Tên linh kiện, 

phụ kiện 
Thiết bị Hình ảnh 

E001 
Lắp ráp trục 

khuỷu 
Trục khuỷu / 

 

E002 Xi lanh phun dầu Dầu động cơ 
Máy phun 

dầu tự động 

  

E003 
Tổ hợp cần liên 

động , pit-tong 

Pít-tông,cần 

liên động 
/ 

  

E004 
Cố định cần liên 

động  

Ốc cố định cần 

liên động 

Dụng cụ 

nén khí 

  

E005 Trục cam Trục cam / 

  

E006 Lắp cacte Cacte 
Thiết bị nén 

thủy lực 

  

E007 
Hợp nhất lắp giáp 

trục khửu 
/ / 

  

E008 
Cố định thân động 

cơ 
/ / 

  

E009 Lắp đầu pit-tong Đầu pit-tong / 
  

E010 
Lắp đầu pit-tong 

vào động cơ 
Đầu pit-tong / 
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E011 
Lắp cần đẩy, con 

lắc rocker 

Cần đẩy ,con 

lắc rocker  

 

/ 

 

E012 
Điều chỉnh van 

khí 
/ / 

 

E013 
Kiểm tra lại van 

khí 
/ / 

 

E014 Lắp đầu pit-tong Đầu pit-tong / 

 

E015 Lắp Bugi Bugi / 

 

E016 
Pit tong kiểm tra 

rò khí 
/ 

Thiết bị 

kiểm tra rò 

khí 

 

E017 
Lắp tổ hợp bánh 

đà 
Tổ hợp bánh đà / 

 

E018 Lắp bộ đánh lửa Bộ đánh lửa / 

 

E019 
Lắp cần điều 

chỉnh tốc độ 

Cần điều chỉnh 

tốc độ 
/ 

 

E020 
Lắp thiết bị giảm 

ồn 

Thiết bị giảm 

ồn 
/ 

 

E021 
Lắp bộ chế hòa 

khí 
Bộ chế hòa khí / 
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E022 
Lắp bộ chế hòa 

khí vào động cơ 
Bộ chế hòa khí / 

 

E023 
Lắp cần điều 

chỉnh tốc độ 

Cần điều chỉnh 

tốc độ 
/ 

 

E024 
Lắp nắp bộ khởi 

động 

 

Nắp bộ khởi 

động 

/ 

 

E025 Lắp bộ lọc khí Bộ lọc khí / 

 

E026 Thêm dầu / 
Công cụ 

thêm dầu 

 

E027 
Kiểm tra tại 

chuyền 
/ 

Thiết bị 

kiểm tra tại 

chuyền 

 

E028 
Kiểm tra rò rỉ bình 

xăng  
/ 

Kiểm tra rò 

rỉ bình xăng 

 

E029 Lắp ống nhiên liệu  Ống nhiên liệu / 

 

E030 Lắp bình xăng  Bình xăng / 
  

E031 Xả xăng  / Thiết bị xả 

 

E032 Xả dầu / Thiết bị xả 
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E033 Dán tem  / /  

E034 
Hoàn thiện kiểm 

tra 
/ 

Công cụ 

quyét 

 

E035 Đóng thùng  / / 

  

E036 
Xếp kho thành 

phẩm 
/ / / 

 

 

  



 

22 

 

a6. Quy trình sản xuất máy hàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Công 

đoạn 
Quy trình 

Tên linh phụ 

kiện 
Thiết bị Hình ảnh 

W001 
Lắp đặt 

quạt 
Vỏ máy, quạt / 

 

Nút điều khiển lỗi, đèn lỗi 

Tiếng ồn  

Lắp đặt quạt 

Lắp đặt đầu dẫn ra 

Bảng điều khiển 

Dây nguồn đầu vào 

Lắp ráp PCBA 

Kiểm tra điện áp 

Kiểm tra tổng thể 

Dán tem  

Dây nguồn đầu vào, 

khóa (mũ), công tắc 

Bao bì hỏng Bao bì đóng gói  

Dán nhãn hiệu 

Nắp vỏ máy 

Đóng gói  

Bảng mạch điều khiển Đầu mẩu dây điện   

Ổn áp, bàn chải carbon  

Vỏ máy, quạt 

Tem     

Nút điều chỉnh  

Đèn tín hiệu 

Vỏ máy 

Đầu mẩu dây lỗi 
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W002 
Lắp đặt đầu 

dẫn ra 

Ổ cắm 2 đầu cực 

âm và dương 
/ 

 

W003 
Bảng điều 

khiển 

Nút điều chỉnh  

Đèn tín hiệu 
/ 

 

W004 

 

Dây nguồn 

đầu vào 

Dây nguồn đầu 

vào, khóa (mũ), 

công tắc 

/ 

 

W005 

 

Lắp ráp 

PCBA 

 

Bảng mạch điều 

khiển 

/ 

 

W006 
Nắp vỏ  

máy 
Vỏ máy / 

 

W007 
Kiểm tra 

điện áp 
/ 

Máy 

kiểm tra 

điện áp 

 

W008 
Kiểm tra 

tại chuyền 
/ 

Thiết bị 

kiểm tra 

máy hàn 

 

W009 Dán tem Dán tem / / 
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W010 

Dọn dẹp, 

hoàn thiện 

kiểm tra 

/ / 

 

W011 Đóng gói Phụ kiện / 

 

W012 
Xếp hàng, 

vận chuyển 
Xe nâng / / 
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a7. Quy trình sản xuất, lắp ráp máy rửa động cơ điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp ráp trục bánh răng 

vào  hộp chuyển động 

Lắp hệ thống thoát nước và 

van xả 

Bánh răng, hộp 

chuyển động 

Van, gioăng,  

Lắp đầu bơm và linh kiện đầu 

bơm 

Bôi dầu nhờn 

Lắp ráp đầu bơm 

Lắp động cơ 

Nối dây 

Lắp vỏ máy trước 

Đóng gói  

Đầu bơm,gioăng  

Dầu bôi trơn 

Vít, đầu 

bơm,gioăng 

Lắp đường ống dẫn nước vào 

Lắp ráp động cơ  bơm 

Ống dẫn nước, 

bơm, công tắc 

chuyển động 

Động cơ 

Dây điện 

Vỏ ngoài 

Phụ kiện, bao bì 

đóng gói 

bao bì đóng 

gói hỏng 

Gioăng lỗi hỏng 

Gioăng, vít 

lỗi hỏng 

Gioăng, ống 

nước lỗi 

hỏng 

Dây điện lỗi  
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Công 

đoạn 
Quy trình Thiết bị Hình ảnh 

PW001 

 

Lắp ráp trục 

bánh răng 

vào  hộp 

chuyển động 

Máy nén khí 

Gá hộp chuyển 

động và trục 

bánh răng 

 

 

 

PW002 

 

Lắp hệ thống 

thoát nước và 

van xả 

/ 

 

PW003 

 

Lắp đầu bơm 

và linh kiện 

đầu bơm 

/ 

 

PW004 
 

Bôi dầu nhờn 

 

Máy  bơm dầu 

tự động 

 

PW005 

 

 

Lắp ráp đầu 

bơm 

 

 

Máy tổ hợp 

khí nén 

Súng vặn vít 

bằng hơi 

 

Bánh 

Hộp chuyển 

Gioăng 

 Lõi van 

đệm trước 

Lò xo van 

xả 

Thân van 

  Đầu bơm 

Gioăng 

Thân máy bơm 

Hộp số 

Trục bánh răng 

Vòng bi- 

Bạc đạn lăn kim 

Vít lục giác chìm 

Đầu bơm 

Thân máy bơm 

Gioăng 

Hộp chuyển động 
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PW006 Lắp động cơ Đồ gá động cơ 

 

PW007 

 

Lắp đường 

ống dẫn nước 

vào  

Máy ép 

 

PW008 

 

Lắp ráp động 

cơ  bơm 

/ 

 

 

 

PW009 Nối dây / 

 

PW010 
Lắp vỏ máy 

trước 
/ 

 

PW011 

Đóng gói sách 

hướng dẫn sử 

dụng và kim 

chọc 

/ 

 

PW012 Dán tem / 

 

PW013 
Phụ kiện kèm 

theo 
/ 

 

PW014 Đóng gói / 

 

 

Bộ phận bơm 

Vòng đệm hình quả đào 
  Vít tự khoan 4 cạnh 

Vòng bi rãnh sâu 
Động cơ 

Ống  

dẫn 

 nước  

vào 

Công tắc chuyển đổi 

Gioăng 

Chốt công tắc chuyển đổi 

Chốt khóa ống dẫn nước vào 
Bơm   
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a8. Quy trình sản xuất, lắp ráp máy cắt cỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dầu thải, 

giẻ lau 

Nguyên liệu (động cơ,  

vỏ ngoài)  

Lắp động cơ 
rotor  

Lắp khung đuôi 

Lắp dao 

Lắp bánh xe 

Lắp ráp tấp nắp sau 

Đổ dẩu Chạy thử 

Kiểm tra tổng thể  

Đĩa máy, 

khung  

Lưỡi dao, 

khung trụ 

Bánh xe  

Nắp máy 

Lắp khung đẩy 

Lắp ráp tổ hợp khung  

Khung đẩy 

Khung 

chính, phụ 

Dầu máy 

Phụ kiện, bao bì 

đóng gói  

Tiếng ồn, khí thải 

Tháo dầu 

Đóng gói  

Lưỡi dao lỗi hỏng 

Bánh xe lỗi, hỏng 

Ốc vít cong vênh thải 

Bao bì đóng gói hỏng 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Quy 

trình 

Trình tự  

công nghệ 
Tên linh kiện Thiết  bị Hình ảnh 

G001 

 

Lô hàng đĩa 

máy cắt cỏ 

Bán thành phẩm 

Cần cẩu, máy 

nâng, máy tính, 

máy scan 

 

G002 
Lắp động cơ 

hoạt động 
Động cơ, rotor / 

 

G003 
Lắp ráp đĩa 

máy cắt cỏ 
Khung đuôi Máy tính, máy scan 

 

G004 
Dao, lắp ráp bề 

mặt dao 

Khung máy,máy 

giảm xóc 
/ 

 

G005 
Lắp ráp bánh 

trước , sau 
Khung máy / 

 

G006 
Lắp ráp tấm 

nắp sau 
Máy giảm tiếng / 

 

G007 Khung đẩy Lắp khung / 

 

G008 

Tổ hợp khung 

đẩy ,lắp ráp 

đường tắt lửa 

/ / 

 

G009 
Bơm dầu bôi 

trơn 

Máy điều chỉnh 

điện áp, 
/ 

 

G010  Thử nghiệm / / 
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G011 Tháo dầu / 

Đồng hồ đo áp lực  

Máy dẫn động nối 

đất, máy tính 

 

 

G012 

Lắp ráp ống 

nhiên liệu, làm 

sạch 

/ 
Bàn thử nghiệm 

 

 

G013 Kiểm tra / 

Thiết bị kiểm tra 

hộp dầu dò, máy 

tính , máy scan 

/ 

G014 
Đóng gói phụ 

kiện đính kèm 
/ / 

 

G015 
Xếp chồng , lưu 

kho 
/ / 

 

a9. Quy trình lắp ráp bàn nâng điện tự động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao bì hỏng Bao bì đóng gói  

Đinh vít lỗi hỏng  

Đóng gói  

Lắp chân đừng 

Lắp hộp điều khiển tự động 

Lắp ráp bộ điều khiển tay 

Bán thành phẩm 

Lắp kính lên khung 

Hoàn chỉnh, kiểm tra 

Khung, chân, 

mặt kính  

Kính, khung mặt 

Đinh vít, bulong 

Hộp điều khiển 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Thứ tự 

công đoạn 
Quy trình lắp ráp Thiết bị Hình ảnh 

G001 
Bán thành phẩm lên 

chuyền  
/ 

 

G002 Lắp ráp kính / 

 

G003  Lắp ráp chân đứng / 

 

G004 
Lắp ráp chân ngang tiếp 

đất 
/ 

 

G005 Lắp ráp hộp điều khiển / 

 

G006 Lắp ráp bộ điều khiển tay / 

 

G007  Lắp ráp hoàn chỉnh / 
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a10. Quy trình sản xuất máy sưởi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Công 

đoạn 

Lưu trình 

công nghệ 
Tên linh phụ kiện Thiết bị Hình ảnh 

PI01 Lắp quạt Quạt Tô vít 

 

  

 

Lắp quạt 

Lắp ráp hệ thống 

phát nhiệt 

Lắp tấm đế 

Chạy thử 

Đi dây 

Lắp ráp tấm nắp 

trên bảng điều 

Xếp hàng 

Xuống chuyền 

Đóng phụ kiện 

Kiểm tra  

hoàn chỉnh 

Quạt 

PTC 

Dây điện,  

bộ phát nhiệt 

Núm điều khiển, 

công tắc, nắp trên 

Núm điều khiển, 

công tắc hỏng,  

Đầu mẫu dây lỗi 
Tổ hợp dây điện, nắp 

trên, đoạn dây nối 

Điện 

Phụ kiện 

Bao bì 

đóng gói 
Bao bì lỗi, hỏng 

Phụ kiện lỗi, hỏng 
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PI02 

Lắp ráp hệ 

thống phát 

nhiệt 

PTC Tô vít 

  

PI03 Lắp tấm đế 

Dây nguồn , bộ phát 

nhiệt , Thiết bị kiểm 

soát nhiệt A 

Tô vít 

  

PI04 

Lắp ráp tấm 

nắp trên bảng 

điều khiển 

Nắp trên ,Núm điều 

chỉnh nhiệt (ABS), 

Công tắc 

/ 

  

PI05 Đi dây 

Đế, Tổ hợp dây điện, 

Nắp trên,  

đoạn dây nối (giắc 

cắm) 

/ 

  

PI06 
Lắp máy thành 

phẩm 
Nắp trên dưới / 

  

S001 Test / / 
 

PI07 
Kiểm tra hoàn 

chỉnh 
Kiểm tra hoàn chỉnh 

 

Máy tính , 

súng quét mã 

vạch 

S002 Phụ kiện Phụ kiện / / 

PI08 Xuống chuyền Xuống chuyền 

Cần cầu KB , 

Máy dán 

băng dính , 

Máy đóng đai 

/ 

PI09 Xếp hàng Xếp hàng 
Xe kích tay , 

máy tính 
/ 
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a11. Quy trình sản xuất xe đẩy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Công 

đoạn 

Lưu trình 

công nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

PI01 
Kiểm tra giá 

xe lên chuyền  
Giá xe / 

 

Kiểm tra giá xe lên 

chuyền 

Lắp tấm đệm định 

vị bánh xe 

Lắp bánh xe 

Lắp lò xo  

trục bánh xe 

Dán tem sản phẩm 

Kiểm tra công đoạn 

cuối cùng 

Đóng phụ kiện 

Giá xe 

Tấm đệm 

Bánh xe 

Tem dán,  

băng keo 

Vỏ bao bì chứa 

tem nhãn mác 

Xuống chuyền 

Xếp hàng 

Phụ kiện 
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PI02 

Lắp tấm đệm 

định vị bánh 

xe  

Tấm đệm / 

PI03 Lắp bánh xe  

Bánh xe (bên trái 

một bánh xe, bên 

phải một bánh xe) 

/ 

 

PI04 
Lắp lò xo trục 

bánh xe  

Lò xo trục bánh 

xe(bên trái một lò 

xo trục bánh xe, 

bên phải một lò 

xo trục bánh xe) 

Súng hơi 

 

PI05 
Dán tem sản 

phẩm  

Tem dán, băng 

keo 
/ 

 

S001 

Kiểm tra công 

đoạn cuối 

cùng  

/ / 

 

S002 Phụ kiện  Phụ kiện / 

PI08 
Xuống 

chuyền  
Off line 

Máy dán 

băng dính  

Máy bấm đai 

/ 

PI09 Xếp hàng  Xếp hàng 
Xe nâng, máy 

tính 
/ 
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a12. Quy trình sản xuất máy xới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp rời giá đỡ hộp 

biến tốc 

Lắp rời bánh căng 

chặt 

Giá đỡ hộp biến tốc, 

tấn chắn bùn, hộp biến 

tốc, bu long, tấm đệm, 

lò xo 
Cụm bánh răng, lò xo, 

đĩa đai M8, mũ vít,.. 

Lắp rời dây cu loa, 

bánh quay kèm theo 

Lắp rời dao xới quay 

Lắp rời bánh đỡ 

Bánh quay kèm theo, 

tấm đệm cu roa 

Dao xới, nắp chống 

bụi, chốt R, chốt chèn 

Giá đỡ bánh đỡ, bánh 

đỡ, bu lông, mũ vít,.. 

Lắp rời bánh đỡ 2 

Lắp rời dao phụ 

Lò xo, chốt R, mũ vít, 

bu lông 

Mâm dao tròn, dao 

phụ, trục chốt, chốt R 

Lắp rời tấm chắn bùn 

bên trái và phải 

Tấm chắn bùn, bu 

lông, mũ vít 

Lắp rời thanh lực cản 
Thanh lực cản,  

Chốt R 

Lắp rời bệ cố định 

động cơ 

Bệ cố định động cơ, 

chụp cu roa, bu lông, 

mũ vít, mâm M8 

Lắp dây trên động cơ 
Động cơ, bu lông, 

đệm lò xo 

Lắp ráp bánh cu roa 

chủ động 

Phím bằng, gioăng 

bằng, bánh cu roa chủ 

động, bu lông 
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Đóng gói toàn bộ máy 

Hoàn thành kiểm tra 

Tháo dỡ, đóng gói 

Đóng gói linh kiện  Linh kiện 

Lắp ráp động cơ 
Động cơ, giá đỡ hộp 

biến tốc 

Lắp ráp bệ tay đỡ 

Bệ tay đỡ, đệm lò xo, 

bu lông, bộ tay nắm, 

tấm đệm, bộ tay 

nắm,… 

Cán tay, lò xo, bu 

lông, mũ vít, dây 

Lắp rời cán tay ly hợp 

Lắp rời dây van dầu Nắp van dầu, dây kéo 

van,.. 

Lắp dây van dầu Cụm van dầu, cụm 

máy xới quay,.. 

Tem, mác Vỏ bao bì chứa tem, 

mác 
Dán tem 

Chạy thử Dầu 

Xả dầu, lắp ráp ống 

dầu, vệ sinh 

Dầu xả 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

STT 
Lưu trình công 

nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

S01 
Lắp rời giá đỡ hộp 

biến tốc 

Giá đỡ hộp biến 

tốc, tấm chắn 

bùn, hộp biến 

tốc, bu lông, 

tấm đệm, lò xo 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

S02 
Lắp rời bánh căng 

chặt 

Cụm bánh căng 

chặt, lò xo căng 

chặt,  đĩa đai 

M8, mũ vít 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

S03 

Bánh quay kèm 

theo, lắp rời dây cu 

roa 

bánh quay kèm 

theo, tấm đệm, 

cu roa 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

S04 
Lắp rời dao xới 

quay 

Dao xới quay 

bên phải, Dao 

xới quay bên 

trái, nắp chống 

bụi, chốt R, 

chốt chèn 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

S05 Lắp rời bánh đỡ 

Giá đỡ bánh 

đỡ, bánh đỡ, bu 

lông dạng bậc 

thang phi 12, 

vòng gioăng ni 

lông, mũ vít ni 

lông M10 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

S06 Lắp rời bánh đỡ 2 

Lò xo kéo, chốt 

R,  mũ vít M10, 

bu lông 

M10*65 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

/ 
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S07 Lắp rời dao phụ  

Mâm dao tròn, 

dao phụ, chốt 

R, trục chốt 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

S08 
Lắp rời tấm chắn 

bùn bên trái và phải 

Tấm chắn bùn, 

bu lông M6 

x16, mũ vít M6 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

S09 
Lắp rời thanh lực 

cản  

Thanh lực cản, 

chốt R 
/ 

 

S10 
Lắp rời bệ cố định 

động cơ 

bệ cố định động 

cơ, chụp cu roa, 

bu lông 

M8*16, mũ vít 

dạng mâm M8 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI01 
Lắp dây trên động 

cơ 

Động cơ, bu 

lông M8*35, 

đệm lò xo phi 

8.4 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

/ 

PI02 
Lắp ráp bánh cu roa 

chủ động  

Phím bằng, 

gioăng bằng, 

bánh cu roa chủ 

động, bu lông  

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI03 Lắp ráp động cơ 

Lắp ráp động 

cơ, lắp ráp giá 

đỡ hộp biến tốc 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 
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PI04 Lắp ráp bệ tay đỡ 

Bệ tay đỡ, tấm 

đệm, đệm lò xo 

Ф8.4, Bu lông 

M8*20 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI05 Lắp ráp bệ tay đỡ 

Bệ cố định tay 

đỡ, giá tay đỡ 

bên trái, phải, 

bộ tay nắm, tấm 

đệm, đệm lò xo 

Ф8.4, Bu lông 

M8*35   

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI06 
Lắp rời cán tay li 

hợp 

Cán tay, lò xo 

mô men lớn 

nhỏ, bu 

lôngM5*35, 

mũ vít M5  

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI07 
Lắp ráp dây kéo li 

hợp 
Dây kéo 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI08 
Lắp rời cán tay li 

hợp 

Cụm cán tay, 

bu lông 

M8*40, mũ vít 

M8 

 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI09 Lắp rời dây van dầu 

Nắp trái van 

dầu, nắp phải 

van dầu, tay 

nắm  van dầu, 

dây kéo van 

dầu  

/ 

 

PI10 Lắp dây van dầu 

Cụm van dầu, 

cụm máy xới 

quay 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng 

khí 

 

PI11 Dán tem Dán tem / / 

PI12 Bơm dầu máy / 
Máy bơm 

dầu 
/ 

PI13 Chạy thử / / / 

PI14 
Xả dầu, lắp ráp ống 

dầu, vệ sinh  
/ Máy hút dầu / 
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PI15 Tháo dỡ, đóng gói / / / 

PI16 Đóng gói linh kiện  / / / 

PI17 Hoàn thành kiểm tra Dán tem 

Máy tính,  

mỏ lếp dùng  

cho máy scan 

/ 

PI18 

Đóng gói toàn bộ 

máy, vận chuyển, 

xếp đống  

/ Xe nâng / 

a13. Quy trình sản xuất máy khoan khai thác đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân chọn hộp số Đĩa mài, nắp hộp số, ổ đỡ, 

bánh răng,.. 

Phân chọn khung tay vịn 

Lên chuyền động cơ 

Lắp ráp khối kết nối 

Lắp tổng thê hộp số 

Lắp tay vịn 

Lắp tay cầm điều khiển 

Lắp dây kéo ly hợp 

Dán tem 

Bơm dầu, xăng 

Điều chỉnh 

Xả xăng dầu 

Đóng gói mũi khoan Kiểm tra 

Đóng gói, vận 

chuyển 

Động cơ 

Khối kết nối, bu lông 

Hộp số, đệm giảm chấn 

Tổ hợp tay vịn 

Tem dán 

Xăng, dầu 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

 

STT 

Lưu trình 

công nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

S01 
Phân chọn hộp 

số 

Đĩa mài, nắp trên 

hộp số, nắp dưới 

hộp số, ổ đỡ đầu 

vào, ổ đỡ đầu ra, 

bánh răng chéo, 

phớt dầu , gioăng 

lót, vòng đệm kín 

Súng bắn 

ốc bằng 

hơi 

 

S02 
Phân chọn 

khung tay vịn 

Cố định giá tay 

vịn,  

Súng bắn 

ốc bằng 

hơi 

 

PI01 
Lên chuyền 

động cơ 
Động cơ / 

 

PI02 
Lắp ráp khối 

kết nối 

 

Khối kết nối, bu 

lông 

 

Súng bắn 

ốc bằng 

hơi 

 

PI03 
Lắp tổng thể 

hộp số 

Hộp số, đệm giảm 

chấn 

Súng bắn 

ốc bằng 

hơi 

 

PI04 Lắp tay vịn Tổ hợp tay vịn 

Súng bắn 

ốc bằng 

hơi 
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PI05 
Lắp tay cầm 

điều khiển 

Tổng tay cầm điều 

khiển 

Súng bắn 

ốc bằng 

hơi 

 

PI06 
Lắp dây kéo li 

hợp 
/ 

Súng bắn 

ốc bằng 

hơi 

/ 

PI07 Dán Tem Dán Tem / / 

PI08 Bơm dầu, xăng / Bơm dầu / 

PI09 Điều chỉnh / / / 

PI10 
Xả dầu, hút 

xăng 
/ Xả dầu / 

PI11 
Đóng gói mũi 

khoan 
Mũi khoan / 

 

PI12 Kiểm tra / 
Máy tính, 

máy quét 
/ 

PI13 

Đóng gói, vận 

chuyển, xếp 

hàng 

/ Xe nâng / 
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a14. Quy trình sản xuất máy cắt tỉa viền cỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ổ trục, trục quay, cụm 

bệ dao, bu long, mũ vít,.. 

Bánh đẩy bằng tay, 

nắp bánh, bộ đệm,.. 

Lắp thanh đẩy dưới Thanh đẩy dưới, 

bánh sau, bu long,.. 

Lắp trục bánh sau và 

bánh sau 

Lắp trục bánh trước và 

bánh trước 

Dây trên động lực 

Thanh đẩy trên lắp rời 1 

Thanh đẩy trên lắp rời 2 

Lắp thanh đẩy trên 

Lắp nén vòng bi ổ trục 

Lắp bánh xe quay kèm 

Cu roa lắp rời và bộ 

phận chụp cu roa 

Lắp rời lưỡi dao 

Lắp cụm bệ dao 

Lắp thanh nối liền điều 

chỉnh ở vị trí cao 

Bộ trục bánh trước, 

bộ đệm, giá đỡ,.. 

Thanh đẩy trên, móc treo, 

lò xo nén, tấm gioăng,.. 

Thanh kéo, thừng kéo, 

bu lông 

Bánh xe, gioăng phẳng, 

mũ vít 

Cu roa, chụp cu roa, tấm 

cố định của chụp loa,… 

Lưỡi dao, mũ vít, 

gioăng phẳng,… 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Stt 
Lưu trình 

công nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

M01 
Lắp thanh đẩy 

dưới 

thanh đẩy dưới, 

cụm tấm đế, trục 

bánh sau, bu lông, 

mũ vít 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

M02 
Lắp trục bánh 

sau và bánh sau  

Bánh đẩy bằng 

tay, nắp bánh, bộ 

đệm trái của bánh 

sau, vòng kẹp 

dùng cho trục, tấm 

gioăng phẳng 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

M03 

Lắp trục bánh 

trước và bánh 

trước 

Bộ trục bánh 

trước, bộ đệm 

bánh trước, trục 

bánh trước, giá đỡ 

bánh trước, bánh 

tay đẩy, bu lông, 

mũ vít, vòng kẹp 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

Vệ sinh dán tem 

Tra dầu máy 

Chạy thử 

Hoàn thành kiểm tra 

Đóng bao 

Dầu 
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dùng cho trục, tấm 

gioăng phẳng 

M04 
Dây trên động 

lực  
/ / / 

S01 
Thanh đẩy trên 

lắp rời 1 

Thanh đẩy trên, 

cán tay điều chỉnh 

lưỡi dao, móc treo 

dây thừng kéo, lò 

xo nén, tấm răng 

điều chỉnh cao 

bánh trước, tấm 

gioăng phẳng, mũ 

vít, bu lông 

 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

S02 
Thanh đẩy trên 

lắp rời 2 

Thanh kéo tắt lửa, 

thừng kéo tắt lửa, 

bu lông, mũ vít 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

M05 
Lắp thanh đẩy 

trên 

Nút xoay tam 

giác, bu lông, 

vòng giăng  

/ 
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S03 
Lắp nén vòng 

bi ổ trục 

Ổ trục, trục quay 

kèm theo, cụm bệ 

dao, chụp bảo vệ 

lưỡi dao, bu lông 

cổ vuông đầu bán 

tròn, mũ vít 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

S04 
Lắp bánh xe 

quay kèm 

Bánh xe quay 

kèm, gioăng 

phẳng, mũ vít 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

S05 

Cu roa lắp rời 

và bộ phận 

chụp cu roa 

Cu roa, chụp cu 

roa chuyển động 

kèm theo, tấm cố 

định của chụp cu 

roa, bu lông, bu 

lông, mũ vít 

 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

S06 
Lắp rời lưỡi 

dao 

Lưỡi dao, mũ vít, 

mũ vít, gioăng 

phẳng, gioăng 

phẳng  

 

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

 

M06 Lắp cụm bệ dao Bu lông  

Mỏ lếp 

hoạt động 

bằng khí 

/ 

M07 
Lắp thanh nối 

liền điều chỉnh 

Thanh nối liền 

điều chỉnh ở vị trí 

Mỏ lếp 

hoạt động 
/ 
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ở vị trí cao cao bằng khí 

M08 
Vệ sinh dán 

tem 
Dán tem / 

 

M09 Dầu tra máy  / 
Máy tra 

dầu 
/ 

M10 Chạy thử / / / 

M11 
Dầu hút vào 

máy, dầu xả khí 
/ 

Máy hút 

dầu 
/ 

M12 Gấp chồng / / / 

M13 
Hoàn thành 

kiểm tra 
/ 

Máy tính,  

mỏ lếp 

dùng  

cho máy 

scan 

/ 

M14 
Đóng bao bịt 

kín thùng  
/ Xe nâng / 
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a15. Quy trình sản xuất máy tách gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụm hàn bộ đẩy 

liệu, đế ép liệu,.. 

Thân chính của xi lanh 

lắp rời 

Cụm hàn nối, thân xi 

lanh, lò xo, gioăng,.. 

Lắp bộ đẩy liệu 

Lắp động cơ 

Lắp van giảm áp 

Chân đỡ dưới lắp rời 

Lắp rời chân đỡ cu roa 

Giá nắp rời, Giá nắp lắp 

thân máy 

Dán tem 

Lắp chân đỡ dưới 

Chạy thử 

Đóng gói  

Hoàn thành kiểm tra 

Động cơ, bánh răng, 

tổ hợp bánh răng 

Cụm hàn nối chân đỡ dưới, 

tay nắm dưới, tấm lót chân 

Chân đỡ, bánh xe, 

trục đỡ 

Tem nhãn 

Tháo dỡ, đóng gói + 

đóng gói phụ kiện 

Cụm hàn đẩy, thanh 

trượt, tay cầm,.. 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Stt 
Lưu trình 

công nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

S01 
Thân chính của 

xi lanh lắp rời  

 

Cụm hàn nối thân 

chính xi lanh dầu, 

cụm hàn nối trục xi 

lanh dầu, bu lông 

hai đầu, thân xi lanh 

dầu, lò xo phản hồi 

của xi lanh dầu, nắp 

trước, nắp sau, 

gioăng nắp đầu 

Máy nén, 

mỏ lếp chạy 

bằng khí  

 

PI01 Lắp bộ đẩy liệu 

Cụm hàn bộ đẩy 

liệu, đế ép liệu, 

miếng chắn giới 

hạn vị trí,núm vặn 

giới hạn vị trí, 

thanh trượt 1/2, tay 

cầm phía trước 

Mỏ lếp chạy 

bằng khí  

 

PI02 Lắp động cơ 

Động +C6:C8cơ 

điện, nắp truyền 

động, tổ hợp bánh 

răng, bánh răng 

bơm động cơ điện, 

chốt kẹt bánh răng, 

trục đẩy 

Mỏ lếp chạy 

bằng khí  

 

PI03 
Lắp van giảm 

áp 

Cụm hàn đẩy, ghế 

nén, nút chặn giới 

hạn, thanh trượt 1, 

thanh trượt 2, tay 

Mỏ lếp chạy 

bằng khí  
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cầm phía trước. 

S02 
Chân đỡ dưới 

lắp rời 

Cụm hàn nối chân 

đỡ dưới, tay nắm 

dướ1i, tay nắm 

dưới 2, tấm lót 

chân. 

/ 

 

S03 
Lắp rời chân đỡ 

cu roa 

Chân đỡ(trục gắn 

bánh), bánh xe, trục 

đỡ bánh xe 

Mỏ lếp chạy 

bằng khí  

 

S04 Giá nắp rời 

Cụm hàn nối giá lắp 

rời(bên trái), giá lắp 

(phải), tay đỡ sau, 

giá đỡ tấm bảo 

vệ(trái), giá đỡ tấm 

bảo vệ (phải) 

Mỏ lếp chạy 

bằng khí  

 

PI04 
Giá nắp, lắp 

thân máy 
/ 

Mỏ lếp chạy 

bằng khí 

/ 

PI05 
Lắp chân đỡ 

dưới 
/ / 

PI06 
Lắp chân đỡ 

gắn bánh  
/ 

 

PI07 Dán tem Dán tem / / 

PI08 Chạy thử / / / 

PI09 
Tháo dỡ, đóng 

gói 
/ / / 

PI10 
Đóng gói phụ 

kiện  
/ / / 

PI11 
Hoàn thành 

kiểm tra 
/ 

Máy tính,  

mỏ lếp dùng 

cho máy 

scan  

/ 

PI12 

Đóng gói toàn 

bộ máy, vận 

chuyển, xếp 

/ Xe nâng  / 
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đống  

a16. Quy trình sản xuất máy nén khí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Stt Lưu trình công nghệ Tên linh kiện Thiết bị 

S01 
Lắp ráp bình xăng  

(bình ga) 

Đế, bánh xe, đồng hồ áp 

lực, van 1 chiều, van thải 

nước, tay vịn 

Súng bắn ốc bằng hơi 

PI01 
Dây truyền động,liên 

kết giá máy 
Tổ kiện động lực Súng bắn ốc bằng hơi 

PI02 Lắp động cơ Động cơ Súng bắn ốc bằng hơi 

PI03 
LẮp cụm lưới quạt tản 

nhiệt  
lưới quạt tản nhiệt Súng bắn ốc bằng hơi 

Lưới quạt tản 

nhiệt 

Lắp ráp bình xăng 

(bình ga) 

Dây truyền động, 

liên kết giá máy 

Lắp động cơ 

Lắp cụm lưới quạt 

tản nhiệt 

Nối đường ống 

Dán tem 

Tra dầu máy 

Đế, bánh xe, đồng 

hồ áp lực, van,.. 

Tổ kiện động lực 

Động cơ 

Đường 

ống, chốt,.. 

Vỏ bao bì chứa 

tem nhãn mác 

Chỉnh máy, kiểm 

tra rò khí 

Đổ xăng, dầu 

Dầu máy 

Kiểm tra hoàn chỉnh, 

đóng gói  
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PI04 Nối đường ống 

Đường ống, chốt ( chỗ 

này nên hỏi lại hoặc nhìn 

thực tế để biết cách gọi) 

/ 

PI05 Dán tem /  

PI06 Tra dầu máy / Tra dầu máy 

PI07 

Chính máy, kiểm tra dò 

khí ( kiểm tra độ kín của 

khí), dòng điện, điện áp 

/ / 

PI08 Đổ xăng, đổ dầu / Máy hút dầu 

PI09 kiểm tra hoàn thành / Máy tính, máy quét 

PI10 
đóng gói cả máy, vận 

chuyển, sắp xếp 
/ Xe nâng 

a17. Quy trình sản xuất máy áp lực cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp đế giá máy 

Lắp bơm cao áp 

Lắp ráp đế máy 

Lắp mặt máy 

Kết nối bó dây 

Chỉnh máy, thổi 

nước 

Liên kết giá đỡ với 

tay vịn 

Đệm bánh xe chân 

máy 

Động cơ,  

bơm cao áp 

Tổ kiện giá máy 

Vỏ bao bì chứa 

tem nhãn mác 

Đóng gói phụ kiện 

Dán tem 

Phụ kiện 

Đóng gói, vận 

chuyển sản phẩm 

Tấm mặt, giá đỡ 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Stt 
Lưu trình công 

nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

S01 Đế giá máy 
Đệm, bánh xe 

chân máy  

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI01 Lắp bơm cao áp 
Động cơ, bơm 

cao áp 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI02 Lắp ráp đế máy 
Tổ kiện (cụm) 

giá máy 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI03 Lắp mặt máy 
Tấm mặt, giá đỡ 

tay  vịn 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI04 Kết nối bó dây / / / 

PI05 
Chỉnh máy, thổi 

nước 
/ / / 

PI06 
Liên kết giá đỡ 

với tay vịn 
/ 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI07 Dán tem Dán tem / / 

PI08 Kiểm tra / 
Máy tính, 

máy quét 
/ 

PI09 
Tháo rời tay vịn, 

đóng  gói 
/ / / 

PI10 đóng gói Phụ kiện  / / / 

PI11 

Đóng thùng toàn 

bộ máy, vận 

chuyển, sắp xếp 

/ Xe nâng / 
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a18. Quy trình sản xuất đèn chiếu sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lắp đế giá máy 

Lắp bơm cao áp 

Lắp ráp đế máy 

Lắp mặt máy 

Kết nối bó dây 

Chỉnh máy, thổi 

nước 

Liên kết giá đỡ với 

tay vịn 

Đệm bánh xe chân 

máy 

Động cơ,  

bơm cao áp 

Tổ kiện giá máy 

Vỏ bao bì chứa 

tem nhãn mác 

Đóng gói phụ kiện 

Dán tem 

Phụ kiện 

Đóng gói, vận 

chuyển sản phẩm 

Tấm mặt, giá đỡ 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Stt 
Lưu trình công 

nghệ 

Tên linh 

kiện 
Thiết bị Hình ảnh 

S01 Đế giá máy 
Đệm, bánh 

xe chân máy  

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI01 Lắp bơm cao áp 
Động cơ, 

bơm cao áp 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI02 Lắp ráp đế máy 

Tổ kiện 

 (cụm) giá 

máy 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI03 Lắp mặt máy 

Tấm mặt, 

giá đỡ tay  

vịn 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI04 Kết nối bó dây / / / 

PI05 
Chỉnh máy, thổi 

nước 
/ / / 

PI06 
Liên kết giá đỡ 

với tay vịn 
/ 

Súng bắn ốc 

bằng hơi 

 

PI07 Dán tem Dán tem / / 

PI08 Kiểm tra / 
Máy tính, 

máy quét 
/ 

PI09 
Tháo rời tay vịn, 

đóng  gói 
/ / / 
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PI10 Đóng gói phụ kiện  / / / 

PI11 

Đóng thùng toàn 

bộ máy, vận 

chuyển 

/ Xe nâng / 

a19. Quy trình sản xuất máy đầm đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp phớt dầu 

Lắp ổ trục vòng bi 

Trục rung 

Lắp tấm đệm giấy, 

nắp thông 

Lắp tấm lót giấy, 

nắp kín 

Lắp bu long xả dầu 

Đầm dạng tấm lắp 

rời trụ chống rung 

Nắp rung, phớt dầu 

Trục rung, ổ trục 

Đệm giấy, 

nắp thông 

Vỏ bao bì chứa 

tem nhãn mác 

Lắp bảng nối 

Lắp bánh cu roa 

trên thân hộp 

Cụm hàn nối,.. 

Lắp giá bảo vệ 

Lót giấy, nắp 

kín 

Bu long xả 

dầu 

Bánh cu roa 
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Lắp bánh cu roa bộ 

li hợp 

Lắp ráp đầm dạng 

tấm với bảng nối 

động lực 

Lắp cu roa tam giác 

Lắp tấm chụp cu roa 

Lắp bệ chống rung 

có tay đỡ 

Lắp tay đỡ trên 

Lắp tay đỡ dưới 

Bánh cu roa 

Cu roa 

Bơm dầu máy 

Lắp cụm dây kéo 

van dầu 

Dầu 

Hút dầu trong máy 

Chụp cu roa 

Vệ sinh 

Hoàn thành kiểm tra 

Đóng gói 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Stt 
Lưu trình 

công nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

S01 Lắp phớt dầu Nắp rung, phớt dầu  Thiết bị đo áp  

 

S02 
Lắp ổ trục 

vòng bi 
Trục rung, ổ trục Thiết bị đo áp  

 

S03 Trục rung Hộp rung / 

 

S04 

Lắp tấm đệm 

giấy,nắp 

thông 

Đệm giấy, nắp 

thông  

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí 

 

S05 
Lắp tấm lót 

giấy, nắp kín 
Lót giấy, nắp kín 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí 

 

S06 
Lắp bu lông 

xả dầu  
Bu lông xả dầu  / 

 

S07 

Đầm dạng 

tấm lắp rời trụ 

chống rung , 

bộ chấn rung  

Đầm dạng tấm, trụ 

chống rung, cụm 

thiết bị rung 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí, 

đồng hồ đo lực 

mô men 

 

S08 

Lắp bánh cu 

roa trên thân 

hộp  đến trục 

lệch tâm  

Bánh cu roa 
Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí 
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PI01 

Dây trên động 

lực, lắp bảng 

nối 

Lắp động lực, cụm 

hàn nối bản nối 

động lực 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí 

 

PI02 
Lắp giá bảo 

vệ 
Giá bảo vệ 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí, 

đồng hồ đo lực 

mô men 

 

PI03 
Lắp bánh cu 

roa bộ li hợp 
Lắp ráp bánh cu roa 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí 

 

PI04 

Đầm dạng 

tấm lắp ráp 

với bảng nối 

động lực 

/ 
Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí 

 

PI05 

Lắp cu roa 

tam giác, điều 

chỉnh độ căng 

vào 

Curao 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí, 

đồng hồ đo lực 

mô men 

 

PI06 
Lắp tấm chụp 

cu roa 
Chụp cu roa  

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí, 

đồng hồ đo lực 

mô men 

 

PI07 
Lắp bệ chống 

rung có tay đỡ 

Trên bệ chống rung 

cao su có tay đỡ, 

dưới bệ chống rung 

cao su có tay đỡ, Bộ 

chống rung cao su 

tay đỡ 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí, 

đồng hồ đo lực 

mô men 
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PI08 
Lắp tay đỡ 

dưới 
Tay đỡ dưới 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí, 

đồng hồ đo lực 

mô men 

 

PI09 
Lắp tay đỡ 

trên 

Tay đỡ trên, tay 

nắm bằng xốp 

Mỏ lếp hoạt 

động bằng khí, 

đồng hồ đo lực 

mô men 

 

PI10 
Lắp cụm dây 

kéo van dầu 

Cụm dây kéo van 

dầu 
/ 

 

PI11 Bơm dầu máy / Máy bơm dầu / 

PI12 

Dầu hút trong 

máy, dầu xả 

khí   

/ Máy hút dầu / 

PI13 Vệ sinh  / / / 

PI14 
Hoàn thành 

kiểm tra 
/ 

Máy tính,  mỏ 

lếp dùng  

cho máy scan 

/ 

PI15 Đóng gói / / / 
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a20. Quy trình sản xuất bình tích điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh kiện pin 

Lắp tấm đế, kẹp 

khóa 

Lắp rời pin 

Lắp đặt bộ pin 

Lắp rời quạt gió trên 

giá đỡ biến áp 

Lắp biến áp đảo 

chiều 

Chụp sau 
Lắp rời giắc cắm 

bộ nạp điện 

Tấm đế 

Bộ pin 

Lắp rời chụp trước 

Chụp dẫn gió Lắp chụp dẫn gió 

Quạt gió, biến áp 

đảo chiều 

Lắp rời nắp đỉnh 

Lắp nắp định 

Lắp đặt nắp trái, phải 

Chụp trước, 

linh kiện,… 

Kiểm tra đóng điện 

với bó dây nối 

Dán tem 

Đóng gói 



 

63 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

STT 
Lưu trình công 

nghệ 
Tên linh kiện Thiết bị Hình ảnh 

PI01 

Tấm hạn chế vị trí 

lắp ở tấm đế, kẹp 

khóa 

Tấm đế, tấm hạn 

chế vị trí, kẹp 

khóa  

mỏ lếp có mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

 

PI02 Lắp rời pin Linh kiện cụm pin  / / 

PI03 Lắp đặt bộ pin  Bộ pin 

mỏ lếp có mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

 

PI04 

Quạt gió lắp rời trên 

giá đỡ biến áp đảo 

chiều 

Quạt gió, biến áp 

đảo chiều  

mỏ lếp có mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

 

PI05 
Lắp biến áp đảo 

chiều 

Lắp ráp bảng công 

suất 

Mỏ lếp có mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

 

PI06 

Giắc cắm bộ nạp 

điện lắp rời có chụp 

sau 

Chụp sau, nạp 

điện, bó dây 
/ 

 

PI07 Chụp lắp sau  / 

Mỏ nếp mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

/ 
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PI08 Lặp rời chụp trước 

Chụp trước, linh 

kiện lắp màn hình, 

chụp đèn LED, 

tấm chắn chụp 

đèn, phím bấm 1, 

phím bấm 2, ổ 

cắm, giắc cắm sạc, 

linh kiện lắp ráp 

tấm màn hìn PC, 

chụp xuyên thấm, 

đinh vít M3*6, 

Đinh vít M3*8 

Mỏ nếp mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

 

  

 

PI09 

Kiểm tra đóng điện 

với bó dây nối   có 

nắp tấm chụp trước 

/ 

Mỏ lếp có mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

 

PI10 Lắp chụp dẫn gió Chụp dẫn gió / 

 

PI11 

Nắp đnhr lắp rời 

xách tay, kẹp khóa, 

phụ kiện cầm tay  

Nắp đỉnh, dụng cụ 

xách tay, kẹp khóa 

phụ kiện xách tay, 

đinh vít M4*14, 

đinh vít đầu mũ có 

rãnh hình chũ thập 

M4*10  

Mỏ lếp có mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

 

PI12 Lắp nắp đỉnh  / 

Mỏ lếp có mô 

men cố định 

chạy bằng điện 

/ 

PI13 
Lắp đặt nắp trái, 

nắp phải  
Nắp trái, nắp phải  / / 

PI14 Dán tem Dán tem / / 

PI15 Hoàn thành kiểm / / / 
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tra 

PI16 Phụ kiện  Phụ kiện  / / 

PI17 Đóng gói dây dưới  
Đóng gói dây 

dưới  
/ / 

Với các quy trình sản xuất nêu trên của công ty được thực hiện tại các xưởng số 

5-6; G7, F3 đều thực hiện các công đoạn lắp ráp các bản thành phẩm với các chi tiết linh 

kiện. Không có các công đoạn hàn, sơn trong mỗi quy trình sản xuất. Quá trình sản xuất 

phát sinh tiếng ồn, khí thải từ công đoạn chạy thử máy (đối với sản phẩm máy phát điện), 

chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và sản xuất. 

* Quy trình thực hiện quyền xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Công ty thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa sẽ tuân 

thủ các quy định của Luật Đầu tư Việt Nam, cụ thể như sau: 

- Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam đê xuất khẩu, bao gồm 

quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các 

thủ tục liên quan đến xuất khẩu và quyền xuất khẩu sẽ không bao gồm quyền tổ chức 

mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam đê xuất khẩu . 

- Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt 

Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồm 

quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các 

thủ tục liên quan đến nhập khẩu và quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc 

tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam. 

Khi đó công ty mới thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện 

nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu 

* Nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất máy bơm nước 

Bảng 1.2. Nguyên liệu sử dụng sản xuất sản phẩm máy bơm nước 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Hộp số 140.000 37 Chốt định vị đầu xi lanh 140.000 

2 Vòng bi 140.000 38 Thanh đẩy cửa khí 140.000 

3 Vòng đệm trục khuỷu 140.000 39 Nắp đầu xi lanh 140.000 

4 Bộ ly tâm 140.000 40 Tổ hợp tấm chắn gió 140.000 

5 Tay gạt 140.000 41 Tổ hợp bánh đà 140.000 

6 Tấm đệm tay gạt 140.000 42 Bánh công tác 140.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

7 Kẹp   140.000 43 Bộ đánh lửa 140.000 

8 Bu lông 140.000 44 Tấm liên kết bộ điều chế hòa khí 140.000 

9 Đệm ốc xả dầu máy 140.000 45 Thanh điều chỉnh công tắc dầu 140.000 

10 Cảm biến dầu 140.000 46 Lò xo điều chỉnh tốc độ C 140.000 

11 Đinh cố định vị  140.000 47 Bộ nắp chụp khởi động 140.000 

12 Piston 140.000 48 Bộ điều chỉnh tốc độ 140.000 

13 Vòng piston  140.000 49 Tay cầm bộ điều  140.000 

14 Thanh kết nối  140.000 50 Bộ bộ lọc khí 140.000 

15  trục ống piston 140.000 51 Kẹp cố  định hình chữ Q 140.000 

16 
Vòng chốt trục ống 

piston 
140.000 52 Lò xo điều chỉnh tốc độ B 140.000 

17 Nắp trục khủyu 140.000 53 Bộ bảo hộ dầu 140.000 

18 Nút dầu máy 140.000 54 Tổ hợp van đo lượng dầu 140.000 

19 Đầu xi lanh 140.000 55 Con lắc cánh tay rocker 140.000 

20 Cửa nạp khí vào 140.000 56 Ống xả khí thải 140.000 

21 Cửa khí xả  140.000 57 Vòng khởi động 140.000 

22 Vòng đệm của khí 140.000 58 Tấm dẫn gió 140.000 

23 Lò xo cửa khí 140.000 59 Decal 140.000 

24 
Kệ lò xo cửa nạp khí 

vào 
140.000 60 Vòng kẹp ống 140.000 

25 Kệ lò xo cửa khí xả 140.000 61 Bugi 140.000 

26 Tổ hợp tấm định vị ốc 140.000 62 Ống nhiên liệu cao su 140.000 

27 Đỉnh mũ 140.000 63 Khung đỡ máy  140.000 

28 Bu lông hai đầu 140.000 64 đệm giảm sóc 140.000 

29 Bộ điều chế hòa khí 140.000 65 Vòng đệm 140.000 

30 Ống nhiên liệu 140.000 66 Thành phẩm máy bơm  140.000 

31 Tay điều khiển tốc độ 140.000 67 Bình nhiên liệu 140.000 

32 Đai ốc 140.000 68 Van kiểm tra 140.000 

33 Trục khuỷu 140.000 69 Ống cao su 140.000 

34 Trục chốt của khí 140.000 70 van đường nhiên liệu 140.000 

35 Vòng đệm 140.000 71 Kệ van đường nhiên liệu 140.000 

36 Tổ hợp trục cam  140.000 72 Bộ giảm thanh 140.000 

73 Vòng đệm 140.000 83 Tấm đỡ 140.000 

74 Giá đỡ bộ lọc khí 140.000 84 Tấm ván ép  140.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

75 Bảng điều khiển 140.000 85 Cần mở bugi 140.000 

76 Lọc vòi  140.000 86 Phễu 140.000 

77 
Phím phẳng trục 

khuỷu 
140.000 87 

Túi chống ẩm 
140.000 

78 Công tắc tắt lửa 140.000 88 Thùng carton 140.000 

79 Tổ hợp dây tắt lửa 140.000 89 Túi nhựa 140.000 

80 
Vòng đệm van kiểm 

tra 
140.000 90 

Túi nhựa 
140.000 

81 Thùng carton 140.000 91 Thẻ bảo hành 140.000 

82 Thẻ bảo hành 140.000 92 Cánh quạt 140.000 

   93 Đinh vít 140.000 

* Nguyên vật liệu phục vụ lắp ráp máy rửa áp lực 

Bảng 1.3. Nguyên liệu sử dụng sản xuất sản phẩm máy rửa áp lực 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Bu lông 250.000 39 Bản ngăn vách 250.000 

2 Nắp chai xà phòng 250.000 40 Giá tay đẩy xe 250.000 

3 Bệ đỡ khung xe  250.000 41 Bìa carton 250.000 

4 Đai ốc 250.000 42 Thẻ bảo hành 250.000 

5 Lót chân  250.000 43 Thẻ bảo hành 250.000 

6 Vòng đệm 250.000 44 Thùng carton 250.000 

7 Súng bắn trên  250.000 45 Decal 250.000 

8 Đệm giảm sóc 250.000 46 Card khởi động  250.000 

9 Bánh xe 250.000 47 Hộp số 250.000 

10 Trục bánh xe 250.000 48 Vòng bi 250.000 

11 Chốt 250.000 49 Vòng đệm trục khuỷu 250.000 

12 Kẹp cố định hình chữ Q 250.000 50 Bộ ly tâm 250.000 

13 Khóa lò xo 250.000 51 Tay gạt  250.000 

14 Đến trên 250.000 52 Tấm đệm tay gạt 250.000 

15 Miếng lót tay cầm 250.000 53 Kẹp   250.000 

16 Bảng điều khiển 250.000 54 Đệm ốc xả dầu máy 250.000 

17 Ống mềm hút chất lỏng 250.000 55 Đinh cố định vị  250.000 

18 Thành phẩm máy bơm  250.000 56 Piston 250.000 

19 Phím phẳng trục khuỷu 250.000 57 Vòng piston  250.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

20 Tổ hợp súng phun  250.000 58 Thanh kết nối  250.000 

21 Súng phun 250.000 59 Trục ống piston  250.000 

22 Kim thông 250.000 60 Vòng chốt pin piston  250.000 

23 
Găng tay bảo hộ kim 

thông  
250.000 61 Nắp hộ trục khuỷu 250.000 

24 Ống cao áp 250.000 62 Đầu xi lanh 250.000 

25 Vòi phun 250.000 63 Cửa nạp khí vào 250.000 

26 Túi nhựa 250.000 64 Cửa khí xả 250.000 

27 Túi nhựa 250.000 65 Lò xo cửa khí 250.000 

28 Túi nhựa 250.000 66 Kệ lò xo cửa nạp khí vào 250.000 

29 Túi chống ẩm 250.000 67 Kệ lò xo cửa khí xả 250.000 

30 Cần mở bugi 250.000 68 Đỉnh mũ 250.000 

31 Ống mềm xả chất lỏng 250.000 69 Bu lông hai đầu 250.000 

32 Pallet giấy tổ ong 250.000 70 Ống nhiên liệu 250.000 

33 Chai xà phòng 250.000 71 Vòng kẹp ống 250.000 

34 Vỏ bọc bộ đánh lửa 250.000 72 Tay điều khiển tốc độ 250.000 

35 Cờ lê 250.000 73 Trục khuỷu 250.000 

36 Vít 250.000 74 Trục chốt của khí 250.000 

37 Vách ngăn bên trái 250.000 75 Vòng đệm 250.000 

38 Vách ngăn bên phải 250.000 76 Tổ hợp trục cam  250.000 

77 Chốt định vị đầu xi lanh 250.000 92 Bộ giảm thanh 250.000 

77 Bugi 250.000 93 Vòng đệm 250.000 

78 Thanh đẩy cửa khí 250.000 94 Con lắc cánh tay rocker 250.000 

79 Tấm dẫn gió 250.000 95 Nắp bình xăng 250.000 

80 Nắp đầu xi lanh 250.000 100 Bộ bảo vệ ống cao su 250.000 

81 Tổ hợp tấm chắn gió 250.000 101 Kẹp kim loại 250.000 

82 Tổ hợp bánh đà 250.000 102 Nút dầu máy 250.000 

83 Bánh công tác 250.000 103 Tổ hợp thước đo lượng dầu 250.000 

84 Bộ đánh lửa 250.000 104 Bộ điều chế hòa khí 250.000 

85 
Tấm liên kết bộ điều chế 

hòa khí  
250.000 105 Bộ nắp chụp khởi động 250.000 

86 
Thanh điều chỉnh công 

tắc dầu 
250.000 106 Ống xả khí thải 250.000 

87 Lò xo điều chỉnh tốc độ C 250.000 107 Vòng khởi động 250.000 



 

69 

 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

88 Công tắc tắt lửa 250.000 108 Tổ hợp bảng giới hạn 250.000 

89 Bộ bộ lọc khí 250.000 109 Bộ điều chỉnh tốc độ 250.000 

90 Tổ hợp trục cam  250.000 110 Vòng đệm cửa khí 250.000 

91 Lò xo điều chỉnh tốc độ  250.000 111 Van kiểm tra 250.000 

112 Bảng điều khiển 250.000    

* Nhu cầu nguyên liệu cho lắp ráp sản phẩm tổ máy phát điện 

Bảng 1.4. Nguyên liệu sử dụng sản xuất sản phẩm tổ máy phát điện 

TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

1 Hộp số 250.000 650.000 35 Tổ hợp bánh đà 250.000 650.000 

2 Vòng bi 250.000 650.000 36 Decal 250.000 650.000 

3 
Vòng đệm trục 

khuỷu 
250.000 650.000 37 

Tổ hợp thước đo 

lượng dầu 
250.000 650.000 

4 
Vòng đệm tay 

gạt 
250.000 650.000 38 Ống dẫn khí 250.000 650.000 

5 Tay gạt 250.000 650.000 39 
Ống nhiên liệu 

cao su 
250.000 650.000 

6 
Tấm đệm tay 

gạt 
250.000 650.000 40 Bộ bộ lọc khí 250.000 650.000 

7 Kẹp 250.000 650.000 41 Vòng kẹp ống 250.000 650.000 

8 Bu lông 250.000 650.000 42 Bộ phát điện 250.000 650.000 

9 
Đệm ốc xả dầu 

máy 
250.000 650.000 43 

Giá đỡ đuôi máy 

phát điện 
250.000 650.000 

10 Cảm biến dầu 250.000 650.000 44 Vòng đệm 250.000 650.000 

11 Đinh cố định vị 250.000 650.000 45 
Khung đỡ máy 

phát điện 
250.000 650.000 

12 Piston 250.000 650.000 46 
Giá giảm sóc máy 

phát điện 
250.000 650.000 

13 Vòng piston 250.000 650.000 47 Bình nhiên liệu 250.000 650.000 

14 Thanh kết nối 250.000 650.000 48 
Van đường nhiên 

liệu 
250.000 650.000 

15 Trục ống piston 250.000 650.000 49 Nắp bình xăng 250.000 650.000 

16 
Vòng chốt trục 

ống piston 
250.000 650.000 50 Van kiểm tra 250.000 650.000 

17 Nắp trục khủyu 250.000 650.000 51 
Vòng đệm van 

kiểm tra 
250.000 650.000 

18 Bộ ly tâm 250.000 650.000 52 
Hộp lọc than 

carbon 
250.000 650.000 

19 Đầu xi lanh 250.000 650.000 53 Ống cao su 250.000 650.000 
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TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

20 
Cửa nạp khí 

vào 
250.000 650.000 54 Kẹp kim loại 250.000 650.000 

21 Cửa khí xả 250.000 650.000 55 Vít 250.000 650.000 

22 
Kệ trên lò xo 

cửa khí vào 
250.000 650.000 56 Nắp bảo vệ 250.000 650.000 

23 
Vòng đệm của 

khí 
250.000 650.000 57 

Dây câu điện bình 

ắc quy 
250.000 650.000 

24 Lò xo cửa khí 250.000 650.000 58 Giá đỡ bộ lọc khí 250.000 650.000 

25 
Kệ lò xo cửa 

khí xả 
250.000 650.000 59 

Giá đỡ bộ giảm 

thanh 
250.000 650.000 

26 
Kẹp khóa cửa 

khí 
250.000 650.000 60 Bộ giảm thanh 250.000 650.000 

27 
Tổ hợp tấm 

định vị ốc 
250.000 650.000 61 Bảng điều khiển 250.000 650.000 

28 Đỉnh mũ 250.000 650.000 62 Vòng đệm 250.000 650.000 

29 Bu lông hai đầu 250.000 650.000 63 
Bộ điều chỉnh áp 

điện 
250.000 650.000 

30 
Bộ điều chế 

hòa khí 
250.000 650.000 64 

Dây điện nối bộ 

điều khiển với 

động cơ 

250.000 650.000 

31 Ống nhiên liệu 250.000 650.000 65 
Thanh đỡ bình 

nhiên liệu 
250.000 650.000 

32 
Tay điều khiển 

tốc độ 
250.000 650.000 66 dây rút nhựa 250.000 650.000 

33 Đai ốc 250.000 650.000 67 Nắp bảo vệ 250.000 650.000 

34 Vòng đệm 250.000 650.000 68 Bình ắc quy 250.000 650.000 

69 
Ống kết nối bộ 

giảm thanh 
250.000 650.000 96 

Thanh nẹp bình 

ắc quy 
250.000 650.000 

70 Trục khuỷu 250.000 650.000 97 Tấm trang trí 250.000 650.000 

71 
Trục chốt của 

khí 
250.000 650.000 98 

Giá đỡ chân máy 

phát điện 
250.000 650.000 

72 Trục cân bằng 250.000 650.000 99 đệm giảm sóc 250.000 650.000 

73 
Tổ hợp trục 

cam 
250.000 650.000 100 Trục bánh xe 250.000 650.000 

74 
Chốt định vị 

đầu xi lanh 
250.000 650.000 101 Bánh xe 250.000 650.000 

75 Bugi 250.000 650.000 102 Chốt 250.000 650.000 

76 
Thanh đẩy cửa 

khí 
250.000 650.000 103 

Tay cầm máy 

phát điện 
250.000 650.000 

77 Tấm dẫn gió 250.000 650.000 104 Bọc tay cầm 250.000 650.000 

78 Nắp đầu xi lanh 250.000 650.000 105 Cần mở bugi 250.000 650.000 

79 Bộ điều chỉnh 250.000 650.000 106 Phích cắm 250.000 650.000 
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TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

tốc độ 

80 
Tấm liên kết 

cao su 
250.000 650.000 107 

Dây điện một 

chiều 
250.000 650.000 

81 
Củ phát khởi 

động máy 
250.000 650.000 108 Thẻ bảo hành 250.000 650.000 

82 Bánh công tác 250.000 650.000 109 Túi nhựa 250.000 650.000 

83 
Vòng khởi 

động 
250.000 650.000 110 Túi chống ẩm 250.000 650.000 

84 Bộ đánh lửa 250.000 650.000 111 
Tấm xốp kê lót 

hàng hóa 
250.000 650.000 

85 

Tấm liên kết bộ 

điều chế hòa 

khí 

250.000 650.000 112 Thùng carton 250.000 650.000 

86 Đệm thép 250.000 650.000 113 Phễu 250.000 650.000 

87 

Thanh điều 

chỉnh công tắc 

dầu 

250.000 650.000 114 Thẻ bảo hành 250.000 650.000 

88 
Lò xo điều 

chỉnh tốc độ C 
250.000 650.000 115 Tấm chắn bụi 250.000 650.000 

89 
Bộ nắp chụp 

khởi động 
250.000 650.000 116 Túi nhựa 250.000 650.000 

90 Ống xả khí thải 250.000 650.000 117 Thùng carton 250.000 650.000 

91 
Lò xo điều 

chỉnh tốc độ B 
250.000 650.000 118 Card khởi động 250.000 650.000 

92 Bộ bảo hộ dầu 250.000 650.000 119 
Van điện từ tiết 

kiệm năng lượng 
250.000 650.000 

93 Vòng đệm 250.000 650.000 120 
Nắp cố định đuôi 

máy bằng gỗ 
250.000 650.000 

94 
Kẹp cố  định 

hình chữ Q 
250.000 650.000 121 Giá đỡ cố định 250.000 650.000 

95 
Con lắc cánh 

tay rocker 
250.000 650.000 122 Tấm định vị ốc 250.000 650.000 

 * Nguyên liệu phục vụ lắp ráp máy phát điện biến tần 

Bảng 1.5. Nguyên liệu sử dụng sản xuất sản phẩm máy phát điện biến tần 

TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

1 Hộp số 180.000 450.000 35 Tổ hợp bánh đà 180.000 450.000 
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TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

2 Vòng bi 180.000 450.000 36 Decal 180.000 450.000 

3 
Vòng đệm trục 

khuỷu 
180.000 450.000 37 

Tổ hợp thước đo 

lượng dầu 
180.000 450.000 

4 
Vòng đệm tay 

gạt 
180.000 450.000 38 Ống dẫn khí 180.000 450.000 

5 Tay gạt 180.000 450.000 39 
Ống nhiên liệu 

cao su 
180.000 450.000 

6 
Tấm đệm tay 

gạt 
180.000 450.000 40 Bộ bộ lọc khí 180.000 450.000 

7 Kẹp 180.000 450.000 41 Vòng kẹp ống 180.000 450.000 

8 Bu lông 180.000 450.000 42 Bộ phát điện 180.000 450.000 

9 
Đệm ốc xả dầu 

máy 
180.000 450.000 43 

Giá đỡ đuôi máy 

phát điện 
180.000 450.000 

10 Cảm biến dầu 180.000 450.000 44 Vòng đệm 180.000 450.000 

11 Đinh cố định vị 180.000 450.000 45 
Khung đỡ máy 

phát điện 
180.000 450.000 

12 Piston 180.000 450.000 46 
Giá giảm sóc máy 

phát điện 
180.000 450.000 

13 Vòng piston 180.000 450.000 47 Bình nhiên liệu 180.000 450.000 

14 Thanh kết nối 180.000 450.000 48 
Van đường nhiên 

liệu 
180.000 450.000 

15 
Trục ống 

piston 
180.000 450.000 49 Nắp bình xăng 180.000 450.000 

16 
Vòng chốt trục 

ống piston 
180.000 450.000 50 Van kiểm tra 180.000 450.000 

17 Nắp trục khủyu 180.000 450.000 51 
Vòng đệm van 

kiểm tra 
180.000 450.000 

18 Bộ ly tâm 180.000 450.000 52 
Hộp lọc than 

carbon 
180.000 450.000 

19 Đầu xi lanh 180.000 450.000 53 Ống cao su 180.000 450.000 

20 Cửa nạp khí 180.000 450.000 54 Kẹp kim loại 180.000 450.000 
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TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

vào 

21 Cửa khí xả 180.000 450.000 55 Vít 180.000 450.000 

22 
Kệ trên lò xo 

cửa khí vào 
180.000 450.000 56 Nắp bảo vệ 180.000 450.000 

23 
Vòng đệm của 

khí 
180.000 450.000 57 

Dây câu điện 

bình ắc quy 
180.000 450.000 

24 Lò xo cửa khí 180.000 450.000 58 Giá đỡ bộ lọc khí 180.000 450.000 

25 
Kệ lò xo cửa 

khí xả 
180.000 450.000 59 

Giá đỡ bộ giảm 

thanh 
180.000 450.000 

26 
Kẹp khóa cửa 

khí 
180.000 450.000 60 Bộ giảm thanh 180.000 450.000 

27 
Tổ hợp tấm 

định vị ốc 
180.000 450.000 61 Bảng điều khiển 180.000 450.000 

28 Đỉnh mũ 180.000 450.000 62 Vòng đệm 180.000 450.000 

29 
Bu lông hai 

đầu 
180.000 450.000 63 

Bộ điều chỉnh áp 

điện 
180.000 450.000 

30 
Bộ điều chế 

hòa khí 
180.000 450.000 64 

Dây điện nối bộ 

điều khiển với 

động cơ 

180.000 450.000 

31 Ống nhiên liệu 180.000 450.000 65 
Thanh đỡ bình 

nhiên liệu 
180.000 450.000 

32 
Tay điều khiển 

tốc độ 
180.000 450.000 66 dây rút nhựa 180.000 450.000 

33 Đai ốc 180.000 450.000 67 Nắp bảo vệ 180.000 450.000 

34 Vòng đệm 180.000 450.000 68 Bình ắc quy 180.000 450.000 

69 
Ống kết nối bộ 

giảm thanh 
180.000 450.000 96 

Thanh nẹp bình 

ắc quy 
180.000 450.000 

70 Trục khuỷu 180.000 450.000 97 Tấm trang trí 180.000 450.000 

71 
Trục chốt của 

khí 
180.000 450.000 98 

Giá đỡ chân máy 

phát điện 
180.000 450.000 

72 Trục cân bằng 180.000 450.000 99 đệm giảm sóc 180.000 450.000 
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TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

73 
Tổ hợp trục 

cam 
180.000 450.000 100 Trục bánh xe 180.000 450.000 

74 
Chốt định vị 

đầu xi lanh 
180.000 450.000 101 Bánh xe 180.000 450.000 

75 Bugi 180.000 450.000 102 Chốt 180.000 450.000 

76 
Thanh đẩy cửa 

khí 
180.000 450.000 103 

Tay cầm máy 

phát điện 
180.000 450.000 

77 Tấm dẫn gió 180.000 450.000 104 Bọc tay cầm 180.000 450.000 

78 
Nắp đầu xi 

lanh 
180.000 450.000 105 Cần mở bugi 180.000 450.000 

79 
Bộ điều chỉnh 

tốc độ 
180.000 450.000 106 Phích cắm 180.000 450.000 

80 
Tấm liên kết 

cao su 
180.000 450.000 107 

Dây điện một 

chiều 
180.000 450.000 

81 
Củ phát khởi 

động máy 
180.000 450.000 108 Thẻ bảo hành 180.000 450.000 

82 Bánh công tác 180.000 450.000 109 Túi nhựa 180.000 450.000 

83 
Vòng khởi 

động 
180.000 450.000 110 Túi chống ẩm 180.000 450.000 

84 Bộ đánh lửa 180.000 450.000 111 
Tấm xốp kê lót 

hàng hóa 
180.000 450.000 

85 

Tấm liên kết bộ 

điều chế hòa 

khí 

180.000 450.000 112 Thùng carton 180.000 450.000 

86 Đệm thép 180.000 450.000 113 Phễu 180.000 450.000 

87 

Thanh điều 

chỉnh công tắc 

dầu 

180.000 450.000 114 Thẻ bảo hành 180.000 450.000 

88 
Lò xo điều 

chỉnh tốc độ C 
180.000 450.000 115 Tấm chắn bụi 180.000 450.000 

89 Bộ nắp chụp 180.000 450.000 116 Túi nhựa 180.000 450.000 
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TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT Tên nguyên liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện 

tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

khởi động 

90 Ống xả khí thải 180.000 450.000 117 Thùng carton 180.000 450.000 

91 
Lò xo điều 

chỉnh tốc độ B 
180.000 450.000 118 Card khởi động 180.000 450.000 

92 Bộ bảo hộ dầu 180.000 450.000 119 
Van điện từ tiết 

kiệm năng lượng 
180.000 450.000 

93 Vòng đệm 180.000 450.000 120 
Nắp cố định đuôi 

máy bằng gỗ 
180.000 450.000 

94 
Kẹp cố  định 

hình chữ Q 
180.000 450.000 121 Giá đỡ cố định 180.000 450.000 

95 
Con lắc cánh 

tay rocker 
180.000 450.000 122 Tấm định vị ốc 180.000 450.000 

123 Động cơ 180.000 450.000 124 Stator, rotor 180.000 450.000 

 * Nhu cầu nguyên liệu phục vụ lắp ráp động cơ xăng thông dụng (hay còn 

gọi là sản phẩm động cơ điện) 

Bảng 1.6. Nguyên liệu sử dụng sản xuất sản phẩm động cơ xăng thông dụng 

Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện tại 

Khi hoạt 

động 100% 

công suất 

1 
Hộp trục 

khuỷu 
60.000 850.000 44 Bugi 60.000 850.000 

2 Vòng bi 60.000 850.000 45 
Thanh đẩy cửa 

khí 
60.000 850.000 

3 
Vòng đệm 

trục khuỷu 
60.000 850.000 46 Tấm dẫn gió 60.000 850.000 

4 Bộ ly tâm 60.000 850.000 47 Nắp đầu xi lanh 60.000 850.000 

5 Tay gạt 60.000 850.000 48 Tổ hợp bánh đà 60.000 850.000 

6 
Tấm đệm tay 

gạt 
60.000 850.000 49 Bánh công tác 60.000 850.000 

7 Kẹp 60.000 850.000 50 Bộ đánh lửa 60.000 850.000 

8 Bu lông 60.000 850.000 51 
Tấm liên kết bộ 

điều chế hòa khí 
60.000 850.000 

9 
Đệm ốc xả 

dầu máy 
60.000 850.000 52 

Thanh điều 

chỉnh công tắc 
60.000 850.000 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện tại 

Khi hoạt 

động 100% 

công suất 

dầu 

10 
Đinh cố định 

vị 
60.000 850.000 53 

Lò xo điều chỉnh 

tốc độ C 
60.000 850.000 

11 Piston 60.000 850.000 54 
Bộ nắp chụp 

khởi động 
60.000 850.000 

12 Vòng piston 60.000 850.000 55 Công tắc tắt lửa 60.000 850.000 

13 
Thanh kết 

nối 
60.000 850.000 56 Bộ bộ lọc khí 60.000 850.000 

14 
Trục ống 

piston 
60.000 850.000 57 

Kẹp cố  định 

hình chữ Q 
60.000 850.000 

15 

Vòng chốt 

trục ống 

piston 

60.000 850.000 58 
Lò xo điều chỉnh 

tốc độ B 
60.000 850.000 

16 
Nắp hộp trục 

khủyu 
60.000 850.000 59 Bộ giảm thanh 60.000 850.000 

17 Nút dầu máy 60.000 850.000 60 Vòng đệm 60.000 850.000 

18 Đầu xi lanh 60.000 850.000 61 
Tổ hợp thước đo 

lượng dầu 
60.000 850.000 

19 
Cửa nạp khí 

vào 
60.000 850.000 62 Kẹp kim loại 60.000 850.000 

20 Cửa khí xả 60.000 850.000 63 Ống cao su 60.000 850.000 

21 
Kệ trên lò xo 

cửa khí vào 
60.000 850.000 64 

Con lắc cánh tay 

rocker 
60.000 850.000 

22 
Lò xo cửa 

khí 
60.000 850.000 65 Ống xả khí thải 60.000 850.000 

23 
Kệ lò xo cửa 

nạp khí vào 
60.000 850.000 66 

Tổ hợp tấm định 

vị ốc 
60.000 850.000 

24 
Kệ lò xo cửa 

khí xả 
60.000 850.000 67 Vòng khởi động 60.000 850.000 

25 Đỉnh mũ 60.000 850.000 68 Bình nhiên liệu 60.000 850.000 

26 
Bu lông hai 

đầu 
60.000 850.000 69 Nắp bình xăng 60.000 850.000 

27 
Bộ điều chế 

hòa khí 
60.000 850.000 70 Van kiểm tra 60.000 850.000 

28 
Ống nhiên 

liệu 
60.000 850.000 71 

Bộ bảo vệ ống 

cao su 
60.000 850.000 

29 
Vòng kẹp 

ống 
60.000 850.000 72 

Hộp lọc than 

carbon 
60.000 850.000 

30 
Tay điều 

khiển tốc độ 
60.000 850.000 73 Túi chống ẩm 60.000 850.000 

31 Đai ốc 60.000 850.000 74 
Bộ điều chỉnh 

tốc độ 
60.000 850.000 
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Stt 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

TT 
Tên nguyên 

liệu 

Số lượng (cái/năm) 

Hiện tại 

Khi hoạt 

động 

100% 

công suất 

Hiện tại 

Khi hoạt 

động 100% 

công suất 

32 Trục khuỷu 60.000 850.000 75 
Tổ hợp tấm chắn 

gió 
60.000 850.000 

33 
Trục chốt 

của khí 
60.000 850.000 76 Decal 60.000 850.000 

34 Vòng đệm 60.000 850.000 77 
Thùng đóng gói 

cỡ lớn 
60.000 850.000 

35 
Tổ hợp trục 

cam 
60.000 850.000 78 Pallet 60.000 850.000 

36 
Chốt định vị 

đầu xi lanh 
60.000 850.000 79 Túi nhựa 60.000 850.000 

37 Đầu pit-tong 60.000 850.000 80 Ốc cố định 60.000 850.000 

38 Cacte 60.000 850.000 81 Cần đẩy 60.000 850.000 

39 Pit - tong 60.000 850.000 82 Con lắc Rocker 60.000 850.000 

40 
Tổ hợp bánh 

đà 
60.000 850.000 83 Bộ đánh lửa 60.000 850.000 

41 
Cần điều 

chỉnh tốc độ 
60.000 850.000 84 

Nắp bộ khởi 

động 
60.000 850.000 

42 Bugi 60.000 850.000 85 Thiết bị giảm ồn 60.000 850.000 

43 
Ống nhiên 

liệu 
60.000 850.000     

* Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy hàn 

Đối với sản phẩm máy hàn, chủ dự án giữ nguyên công suất sản xuất theo dự án 

hiện nay đang hoạt động, vì vậy số lượng nguyên vật liệu dùng để sản xuất máy hàn khi 

dự án hoạt động 100% công suất là không thay đổi so với giai đoạn hiện tại. 

Bảng 1.7. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy hàn 

Stt Tên nguyên liệu Số lượng (cái/năm) 

1 Vỏ máy, quạt 170.000 

2 Ổ cắm 2 đầu cực âm và dương 170.000 

3 Đèn tín hiệu 170.000 

4 Bảng mạch điều khiển 170.000 

5 Nút điều chỉnh 170.000 

6 Dây nguồn đầu vào, 170.000 

7 Đèn tín hiệu 170.000 

8 Dán tem, phụ kiện 157.000 
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* Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy rửa động cơ điện (trước đây là 

máy rửa xe gia đình): 

Đối với sản phẩm máy rửa động cơ điện, chủ dự án giữ nguyên công suất sản xuất 

theo dự án hiện nay đang hoạt động, vì vậy số lượng nguyên vật liệu dùng để sản xuất 

máy hàn khi dự án hoạt động 100% công suất là không thay đổi so với giai đoạn hiện tại. 

Bảng 1.8. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy rửa động cơ điện 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Bu lông 120.000 39 Bản ngăn vách 120.000 

2 Nắp chai xà phòng 120.000 40 Giá tay đẩy xe 120.000 

3 Bệ đỡ khung xe 120.000 41 Bìa carton 120.000 

4 Đai ốc 120.000 42 Thẻ bảo hành 120.000 

5 Lót chân 120.000 43 Thẻ bảo hành 120.000 

6 Vòng đệm 120.000 44 Thùng carton 120.000 

7 Súng bắn trên 120.000 45 Decal 120.000 

8 Đệm giảm sóc 120.000 46 Card khởi động 120.000 

9 Bánh xe 120.000 47 Hộp số 120.000 

10 Trục bánh xe 120.000 48 Vòng bi 120.000 

11 Chốt 120.000 49 Vòng đệm trục khuỷu 120.000 

12 Kẹp cố  định hình chữ Q 120.000 50 Bộ ly tâm 120.000 

13 Khóa lò xo 120.000 51 Tay gạt 120.000 

14 Đến trên 120.000 52 Tấm đệm tay gạt 120.000 

15 Miếng lót tay cầm 120.000 53 Kẹp 120.000 

16 Bảng điều khiển 120.000 54 Đệm ốc xả dầu máy 120.000 

17 Ống mềm hút chất lỏng 120.000 55 Đinh cố định vị 120.000 

18 Thành phẩm máy bơm 120.000 56 Piston 120.000 

19 Phím phẳng trục khuỷu 120.000 57 Vòng piston 120.000 

20 Tổ hợp súng phun 120.000 58 Thanh kết nối 120.000 

21 Súng phun 120.000 59 Trục ống piston 120.000 

22 Kim thông 120.000 60 Vòng chốt pin piston 120.000 

23 
Găng tay bảo hộ kim 

thông 
120.000 61 Nắp hộ trục khuỷu 120.000 

24 Ống cao áp 120.000 62 Đầu xi lanh 120.000 

25 Vòi phun 120.000 63 Cửa nạp khí vào 120.000 

26 Túi nhựa 120.000 64 Cửa khí xả 120.000 

27 Túi nhựa 120.000 65 Lò xo cửa khí 120.000 

28 Túi nhựa 120.000 66 Kệ lò xo cửa nạp khí vào 120.000 

29 Túi chống ẩm 120.000 67 Kệ lò xo cửa khí xả 120.000 

30 Cần mở bugi 120.000 68 Đỉnh mũ 120.000 

31 Ống mềm xả chất lỏng 120.000 69 Bu lông hai đầu 120.000 

32 Pallet giấy tổ ong 120.000 70 Ống nhiên liệu 120.000 

33 Chai xà phòng 120.000 71 Vòng kẹp ống 120.000 

34 Vỏ bọc bộ đánh lửa 120.000 72 Tay điều khiển tốc độ 120.000 

35 Cờ lê 120.000 73 Trục khuỷu 120.000 

36 Vít 120.000 74 Trục chốt của khí 120.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

37 Vách ngăn bên trái 120.000 75 Vòng đệm 120.000 

38 Vách ngăn bên phải 120.000 76 Tổ hợp trục cam 120.000 

77 Chốt định vị đầu xi lanh 120.000 93 Bộ giảm thanh 120.000 

77 Bugi 120.000 94 Vòng đệm 120.000 

78 Thanh đẩy cửa khí 120.000 95 Con lắc cánh tay rocker 120.000 

79 Tấm dẫn gió 120.000 100 Nắp bình xăng 120.000 

80 Nắp đầu xi lanh 120.000 101 Bộ bảo vệ ống cao su 120.000 

81 Tổ hợp tấm chắn gió 120.000 102 Kẹp kim loại 120.000 

82 Tổ hợp bánh đà 120.000 103 Nút dầu máy 120.000 

83 Bánh công tác 120.000 104 Tổ hợp thước đo lượng dầu 120.000 

84 Bộ đánh lửa 120.000 105 Bộ điều chế hòa khí 120.000 

85 
Tấm liên kết bộ điều chế 

hòa khí 
120.000 106 Bộ nắp chụp khởi động 120.000 

86 
Thanh điều chỉnh công 

tắc dầu 
120.000 107 Ống xả khí thải 120.000 

87 Lò xo điều chỉnh tốc độ C 120.000 108 Vòng khởi động 120.000 

88 Công tắc tắt lửa 120.000 109 Tổ hợp bảng giới hạn 120.000 

89 Bộ bộ lọc khí 120.000 110 Bộ điều chỉnh tốc độ 120.000 

90 Lò xo điều chỉnh tốc độ B 120.000 111 Vòng đệm cửa khí 120.000 

91 Chốt định vị đầu xi lanh 120.000 112 Van kiểm tra 120.000 

92 
Bánh rang, hộp chuyển 

động 
120.000 113 Động cơ 120.000 

   114 Phụ kiện, bao bì đóng gói 120.000 

* Danh mục nguyên liệu phục lắp ráp máy cắt cỏ 

Đối với sản phẩm máy cắt cỏ, chủ dự án giữ nguyên công suất sản xuất theo dự 

án hiện nay đang hoạt động, vì vậy số lượng nguyên vật liệu dùng để sản xuất máy hàn 

khi dự án hoạt động 100% công suất là không thay đổi so với giai đoạn hiện tại. 

Bảng 1.9. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy cắt cỏ 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Đĩa cắt cỏ 420.000 24 Lò xo xoắn tấm nắp cạnh 420.000 

2 Miệng lắp vòi rửa 420.000 25 Giá đỡ tấm nắp cạnh 420.000 

3 Tổ hợp giá đỡ cầm phải 420.000 26 Túi đựng cỏ 420.000 

4 Giá đỡ cầm trái 420.000 27 Giá đỡ túi đựng cỏ 420.000 

5 Đầu chặn sau 420.000 28 Nút ngũ giác nhỏ 420.000 

6 Nắp đầu 420.000 29 Nút ngũ giác to 420.000 

7 Đệm ngăn dao 420.000 30 Kẹp dây 420.000 

8 Dao 420.000 31 Tay đẩy dưới 420.000 

9 Gá đỡ dao 420.000 32 Đầu bịt tay đẩy dưới 420.000 

10 Bộ đệm gá đỡ dao 420.000 33 Bộ ống thanh đẩy 420.000 

11 Tay cầm chỉnh độ cao 420.000 34 Tay đẩy trên 420.000 

12 
Thanh tay cầm điều chỉnh 

độ cao 
420.000 35 Kéo dây móc 420.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

13 Lò xo điều chỉnh độ cao 420.000 36 Thanh gạt tắt lửa 420.000 

14 
Lò xo kéo điều chỉnh độ 

cao 
420.000 37 Dây phanh tắt lửa 420.000 

15 
Thanh liên kết điều chỉnh 

độ cao 
420.000 38 Vỏ bánh xe 420.000 

16 Lò xo xoắn tấm nắp sau 420.000 39 Bánh đẩy tay 420.000 

17 Tấm đệm đĩa đế 420.000 40 Trục trước cố định ghế dưới 420.000 

18 Trục tắm nắp sau 420.000 41 Trục trước cố định ghế trên 420.000 

19 Quạt sau 420.000 42 Trục bánh trước 420.000 

20 Tấm nắp sau 420.000 43 Trục sau tấm áp lực bên phải 420.000 

44 Trục bánh sau 420.000 82 Vòng piston 420.000 

45 Đai ốc 420.000 83 Piston 420.000 

46 Vít 420.000 84 Pin piston 420.000 

47 Bu lông 420.000 85 Vòng chốt trục ống piston 420.000 

48 Vòng đệm 420.000 86 Tổ hợp thanh liên kết 420.000 

49 Vòng đệm hình sóng 420.000 87 Trục khuỷu 420.000 

50 Vòng đệm lò xo 420.000 88 Trục chốt của khí 420.000 

51 Vòng chốt 420.000 89 Vòng đệm 420.000 

52 Vòng đệm hình đĩa 420.000 90 Đinh cố định vị 420.000 

53 Phím phẳng 420.000 91 Tổ hợp thước đo lượng dầu 420.000 

54 Cần mở bugi 420.000 92 Bộ ly tâm 420.000 

55 Lọc vòi 420.000 93 
Tấm kiểm soát tốc độ tấm áp 

lực 
420.000 

56 Vòng kẹp ống 420.000 94 Tay gạt 420.000 

57 Lót bìa tổ ong 420.000 95 Tấm đệm tay gạt 420.000 

58 Thẻ bảo hành 420.000 100 Vòng đệm tay gạt 420.000 

59 Thẻ bảo hành 420.000 101 Kẹp 420.000 

60 Túi nhựa 420.000 102 Thanh đẩy cửa khí 420.000 

61 Vòng  đệm chữ O 420.000 103 Con lắc cánh tay rocker 420.000 

62 Decal 420.000 104 Vòng đệm 420.000 

63 Chốt khóa nắp cạnh 420.000 105 Bìa nắp tròn 420.000 

64 Khóa cạnh 420.000 106 Lò xo van thở 420.000 

65 Lò xo xoắn 420.000 107 Nắp khoang hồi dầu 420.000 

66 dây rút nhựa 420.000 108 Bugi 420.000 

67 Tấm nhổ cỏ 420.000 109 Bu lông hai đầu 420.000 

68 Màng xốp hơi 420.000 110 Tổ hợp bánh đà 420.000 

69 
Tấm ngăn bánh trước bên 

trái 
420.000 111 Bánh công tác 420.000 

70 
Tấm ngăn bánh trước bên 

phải 
420.000 112 Vòng khởi động 420.000 

71 
Tấm ngăn bánh sau bên 

trái 
420.000 113 Bộ đánh lửa 420.000 

72 
Tấm ngăn bánh sau bên 

phải 
420.000 114 Bộ phanh 420.000 

73 Vòng đệm trục khuỷu 420.000 115 Ống xả khí thải 420.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

74 Cửa nạp khí vào 420.000 116 
Tấm liên kết bộ điều chế hòa 

khí 
420.000 

75 Cửa khí xả 420.000 117 Bộ điều chế hòa khí 420.000 

76 Kệ trên lò xo cửa khí vào 420.000 118 
Thanh điều chỉnh công tắc 

dầu 
420.000 

77 Lò xo cửa khí 420.000 119 Lò xo điều chỉnh tốc độ 420.000 

78 Khung đuôi 420.000 120 Động cơ, rotor 420.000 

79 
Khung máy, máy giảm 

xóc 
420.000 121 Nắp máy 420.000 

80 Bánh xe 420.000 122 Khung đẩy 420.000 

81 Khung phụ chính 420.000 123 Đĩa máy 420.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm bàn nâng điện tự động 

Bảng 1.10.Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm bàn nâng điện tự động 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng (cái/năm) 

Hiện tại Nâng công suất 

1 Vỏ máy, quạt 60.000 155.000 

2 Ổ cắm 2 đầu cực âm và dương 60.000 155.000 

3 Đèn tín hiệu 60.000 155.000 

4 Bảng mạch điều khiển 60.000 155.000 

5 Nút điều chỉnh 60.000 155.000 

6 Dây nguồn đầu vào, 60.000 155.000 

7 Đèn tín hiệu 60.000 155.000 

8 Dán Tem 60.000 155.000 

9 Đinh vít, bulong 60.000 155.000 

10 Khung, chân mặt kính 60.000 155.000 

11 Hộp điều khiển 60.000 155.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy sưởi 

Sản phẩm máy sưởi là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở rộng sản 

xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.11. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy xới 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Giá đỡ hộp biến tốc 110.000 33 Thanh cản lực 110.000 

2 Tấm chắn bùn 110.000 34 Bệ cố định động cơ 110.000 

3 Hộp biến tốc 110.000 35 Chụp curoa 110.000 

4 Bu long 110.000 36 Mũ vít ni lông M8 110.000 

5 Tấm đệm 110.000 37 Động cơ 110.000 

6 Lò xo 110.000 38 Bu lông M8x35 110.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

7 Cụm bánh răng chặt 110.000 39 Đệm lò xo phi 8.4 110.000 

8 Lò xo căng chặt 110.000 40 Phím bằng 110.000 

9 Đĩa đai M8 110.000 41 Gioăng bằng 110.000 

10 Mũ vít 110.000 42 Bánh cu roa 110.000 

11 Bánh quay 110.000 43 Bệ tay đỡ 110.000 

12 Tấm đệm cu roa 110.000 44 Hộp biến tốc 110.000 

13 Dao xới quay bên phải 110.000 45 Bu lông M8x20 110.000 

14 Dao xới quay bên trái 110.000 46 Bệ cố định tay đỡ 110.000 

15 Nắp chống bụi 110.000 47 Giá tay đỡ bên phải 110.000 

16 Chốt R 110.000 48 Giá tay đỡ bên trái 110.000 

17 Chốt chèn 110.000 49 Bộ tay nắm 110.000 

18 Giá đỡ bánh đỡ 110.000 50 Cán tay 110.000 

19 
Bu lông dạng bậc thang 

phi 12 
110.000 51 Lò xo mô men 110.000 

20 Vòng gioăng ni lông 110.000 52 Bu lông M5*35 110.000 

21 Mũ vít ni lông M10 110.000 53 Mũ vít M5 110.000 

22 Lò xo kéo 110.000 54 Dây kéo 110.000 

23 Bu lông M10*65 110.000 55 Bu lông M8x40 110.000 

24 Mâm dao tròn, dao phụ 110.000 56 Mũ vít M8 110.000 

25 Trục chốt 110.000 57 Nắp trái van dầu 110.000 

26 Bu lông M6x16 110.000 58 Nắp phải van dầu 110.000 

27 Mũ vít M6 110.000 59 Tay nắm van dầu 110.000 

28 Cụm van dầu 110.000 60 Dây kéo van dầu 110.000 

29 Cụm máy xới quay 110.000 61 Tem, nhãn dán 110.000 

30 Cánh quạt 110.000 62 
Núm điều khiển, 

công tắc 
110.000 

31 PTC 110.000 63 Tổ hợp dây điện 110.000 

32 Nắp trên 110.000    

 * Danh mục nguyên liệu phục vụ lắp ráp sản phẩm xe đẩy 

Sản phẩm máy sưởi là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở rộng sản 

xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.12. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm xe đẩy 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 

1 Giá xe 120.000 

2 Tấm đệm 120.000 

3 Bánh xe 120.000 

4 Lò xo trục bánh xe 120.000 

5 Tem dán, băng keo 120.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 

6 Phụ kiện 120.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy xới 

Sản phẩm máy xới là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở rộng sản 

xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.13. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy xới 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Gía  tay vịn 120.000 38 Chốt 120.000 

2 
Khối cố định lan can 

tay vịn 
120.000 39 Tổ hợp dao quay phải 120.000 

3 Lan can tay vịn phải 120.000 40 Tổ hợp dao quay trái 120.000 

4 Bộ tay nắm 120.000 41 Tổ hợp dao phụ phải 120.000 

5 Lan can tay vịn phải 120.000 42 Tổ hợp dao phụ trái 120.000 

6 Công tắc đóng mở dầu 120.000 43 Đĩa cắt tròn 120.000 

7 
Công tắc đóng mở dầu 

nắp trái 
120.000 44 Tấm chắn bùn 120.000 

8 
Công tắc đóng mở dầu 

nắp phải 
120.000 45 

Tấm chắn bùn phụ 

phải 
120.000 

9 Cụm cáp cửa dầu 120.000 46 Tấm chắn bùn phụ trái 120.000 

10 Vòng kẹp ống 120.000 47 Chốt trục 120.000 

11 Cụm cáp ly hợp 120.000 48 Bu lông 120.000 

12 Cần giới hạn ly hợp 120.000 49 Đai ốc 120.000 

13 Cán tay ly hợp 120.000 50 Vòng đệm phẳng 180.000 

14 Hộp giao tốc 120.000 51 Then trục khuỷu 120.000 

15 Giá đỡ hộp số 120.000 52 Vòng đệm lò xo 120.000 

16 Tổ hợp trục co giãn 120.000 53 Cần mở bugi 120.000 

17 
Lò xo kéo phục hồi 

trục co giãn 
120.000 54 Lò xo cố định li hợp 120.000 

18 Pully bị động 120.000 55 Dây rút nhựa 120.000 

19 Màng dây đai 120.000 56 Miệng lọc 120.000 

20 Đế cố định động cơ 120.000 57 
Vòng kẹp ống nhiên 

liệu 
120.000 

21 Dòng dọc chủ động 120.000 58 Xốp 120.000 

22 Dây đai 120.000 59 Ván ép 120.000 

23 Giá đỡ bánh xe đỡ 120.000 60 Thanh nẹp góc 120.000 

24 Bu lông trục bánh xe 120.000 62 Tấm giấy tổ ong 120.000 

25 Bánh xe đỡ 120.000 63 Túi nhựa tự dính 120.000 

26 Vòng đệm phẳng 120.000 64 Sách hướng dẫn 120.000 

27 Lò xo kéo bánh xe đỡ 120.000 65 Thùng carton 120.000 

28 Ghim R 120.000 66 Tem (Decal) 120.000 

29 Nắp chắn bụi 120.000 67 Bìa carton 120.000 

30 Thanh cản lực 120.000 68 Túi xốp hơi 120.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

31 Chốt R 120.000 69 Lò xo căng chặt 120.000 

32 Cụm bánh căng chặt 120.000 70 Đĩa đai M8 120.000 

33 Nắp chống bụi 120.000 71 Bánh quay kèm theo 120.000 

34 Chốt chèn 120.000 72 Dao xới 120.000 

35 Mâm dao tròn 120.000 73 Gioăng ni lông 120.000 

36 Chụp curoa 120.000 74 Mũ vít ni lông M10 120.000 

37 Cán tay 120.000 75 Lò xo momen 120.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục lắp ráp sản phẩm máy khoan canh tác 

Sản phẩm máy khoan đất canh tác là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu 

tư mở rộng sản xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.14. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy khoan đất canh tác 

Stt Tên nguyên liệu Số lượng (cái/năm) 

1 Mũi khoan 60.000 

2 Hộp giao tốc 60.000 

3 Vít 60.000 

4 Vòng đệm phẳng 60.000 

5 Vòng đệm lò xo 60.000 

6 Khối kết nối 60.000 

7 Bu lông 60.000 

8 Vòng đệm lò xo 60.000 

9 Bu lông 60.000 

10 Đệm giảm sóc 60.000 

11 Linh kiện tay vịn 60.000 

12 Bu lông 60.000 

13 Bu lông 60.000 

14 Cụm tay cầm ly hợp 60.000 

15 Động cơ 60.000 

16 Bánh răng chéo 60.000 

17 Đĩa mài 60.000 

18 Hộp số 60.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy cắt tỉa viền cỏ 

Sản phẩm máy cắt tỉa viền cỏ là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở 

rộng sản xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.15. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy cắt tỉa viền cỏ 

TT Tên nguyên liệu Số lượng (cái/năm) 

1 Bánh xe 60.000 

2 Bánh lái chủ động 60.000 

3 Ống lót 60.000 

4 Trục 60.000 

5 Thanh đẩy dưới 60.000 

6 Màng dây đai 60.000 

7 Dây đai 60.000 
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TT Tên nguyên liệu Số lượng (cái/năm) 

8 Tấm gạt cỏ 60.000 

9 Đế dao 60.000 

10 Trục lái 60.000 

11 Vòng bi 60.000 

12 Lưỡi dao 60.000 

13 Bánh lái 60.000 

14 Lò xo nén 60.000 

15 Tấm cố định nắp đai 60.000 

16 Màng dây đai 60.000 

17 Chụp  bảo hộ 60.000 

18 Tấm răng điều chỉnh độ cao bánh trước 60.000 

19 Tay cầm điều chỉnh 60.000 

20 Lò xo 60.000 

21 Thanh nối 60.000 

22 Khung bánh trước 60.000 

23 Trục bánh xe 60.000 

24 Trục bánh sau 60.000 

25 Thanh kéo 60.000 

26 Dây cáp 60.000 

27 Thanh đẩy trên 60.000 

28 Cáp 60.000 

29 Tấm đáy 60.000 

30 Núm ba góc 60.000 

31 Phím bán nguyệt 60.000 

32 Đai ốc 60.000 

33 Bu lông 60.000 

34 Ghim R 60.000 

35 Vòng đệm lò xo 60.000 

36 Vòng đệm phẳng 60.000 

37 Vòng chốt pit-tong 60.000 

38 Cố định trục điều chỉnh 60.000 

39 Vành bánh xe 60.000 

40 Công tắc tăt mở 60.000 

41 Lò xo cáp 60.000 

42 Vòng kẹp ống 60.000 

43 Tấm cố định công tắc tắt mở 60.000 

44 Cụm tấm đế 60.000 

45 Bánh đẩy bằng tay 60.000 

46 Nút xoay tam giác 60.000 

47 Curoa 60.000 

48 Chụp curoa 60.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy tách gỗ 

Sản phẩm máy tách gỗ là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở rộng 

sản xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 
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Bảng 1.16. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy tách gỗ 

Stt Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
Stt Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Động cơ một chiều 65.000 45 Vòng đệm 7 65.000 

2 
Hàn lắp ráp thân xi 

lanh 
65.000 46 Lưỡi lê 65.000 

3 Đầu dao hàn 65.000 47 Đầu bịt 1 65.000 

4 Đầu dao bên trái 65.000 48 Đầu bịt 2 65.000 

5 Đầu dao bên phải 65.000 49 Đầu bịt 3 65.000 

6 Gia cố đầu dao 65.000 50 Thanh gia cố 1 65.000 

7 Đế dao 65.000 51 Thanh gia cố 2 65.000 

8 Gía lắp ráp động cơ 65.000 52 Thanh gia cố 3 65.000 

9 Khối xi lanh 65.000 53 Vòng đệm 65.000 

10 Trục lắp ráp 65.000 54 Tổ hợp đầu nối giá 65.000 

11 Giá đỡ 1 65.000 55 ống gia cố 1 65.000 

12 
Khung tấm bảo vệ 

(bên trái) 
65.000 56 Ống gia cố 2 65.000 

13 
Khung tấm bảo vệ 

(bên phải) 
65.000 57 Giá trái 65.000 

14 Bộ đẩy cụm hàn 65.000 58 Giá phải 65.000 

15 Bộ phận đẩy 1 65.000 59 Bánh xe 65.000 

16 Bộ phận đẩy 2 65.000 60 Đệm chân 65.000 

17 Tay cầm sau 65.000 61 Tay cầm dưới 1 65.000 

18 Trụ ép 65.000 62 Tay cầm dưới 2 65.000 

19 Gía đỡ trụ ép 65.000 63 Tổ hợp chân đỡ dưới 65.000 

20 Thanh buộc 65.000 64 Chân đỡ dưới  1 65.000 

21 Tay cầm trước 65.000 65 Chân đỡ dưới  2 65.000 

22 Nút vặn cố định 65.000 66 Chân đỡ dưới  3 65.000 

23 Miếng cố định 65.000 67 Chân đỡ (có trục bánh xe) 65.000 

24 Cụm hàn trục xi lanh 65.000 68 Chân đỡ (có trục bánh xe)  1 65.000 

25 Gía đỡ trục xi lanh 65.000 69 Chân đỡ (có trục bánh xe)  2 65.000 

26 Trục xi lanh 65.000 70 Trục bánh xe 65.000 

27 Khối xi lanh hình trụ 65.000 71 Tổ hợp thanh đỡ van giảm áp 65.000 

28 Trục đẩy 65.000 72 Trục quay 65.000 

29 Bulong 2 đầu 65.000 73 Thanh đỡ van giảm áp 65.000 

30 Thanh trượt 1 65.000 74 
Tay cầm thanh đỡ van giảm 

áp 
65.000 

31 Thanh trượt 2 65.000 75 Khung van giảm áp 65.000 

32 Xi lanh lò xo 65.000 76 Trục đỡ bánh xe 65.000 

33 Nắp mặt trước 65.000 77 Chốt khóa D10 65.000 

34 Nắp mặt sau 65.000 78 Trục  van giảm áp 65.000 

35 Vỏ hộp truyền động 65.000 79 Bu lông 6 cạnh 65.000 

36 
Tấm đệm truyền 

động 
65.000 80 Vòng đệm phẳng 65.000 

37 Ống cố định 65.000 85 Vòng đệm lò xo 65.000 

38 Trục công tắc 65.000 82 Đai ốc 65.000 
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Stt Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
Stt Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

39 Vòng đệm 1 65.000 83 Vòng đệm phẳng 65.000 

40 Vòng đệm 2 65.000 84 Vòng đệm 65.000 

41 Vòng đệm 3 65.000 85 Đai ốc 65.000 

42 Vòng đệm 4 65.000 86 Đai ốc 6 cạnh 65.000 

43 Vòng đệm 5 65.000 87 Đai ốc chụp đầu 65.000 

44 Vòng đệm 6 65.000 88 Bu lông đai ốc tùy chỉnh 65.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy nén khí 

Sản phẩm máy nén khí cỏ là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở 

rộng sản xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.17. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy nén khí 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Thân hộp trục khuỷu 52.000 24 Nắp nhớt 52.000 

2 Trục khuỷu 52.000 25 Bộ giảm thanh 52.000 

3 Đầu xi lanh 52.000 26 Tấm a-mi-ăng 52.000 

4 Nắp (gang) 52.000 27 Tấm đẹm điều chỉnh 52.000 

5 Bộ tản nhiệt 52.000 28 Thước thăm dầu 52.000 

6 Sò tản nhiệt 52.000 29 Van an toàn 52.000 

7 Cút góc 52.000 30 Đầu bịt ống khí 52.000 

8 Nắp cạnh 52.000 31 Nút bơm dầu 52.000 

9 Vành bánh xe 52.000 32 Nút xả dầu 52.000 

10 Vòng bi 30307 52.000 33 Tấm chắn sắt 52.000 

11 Vòng bi 32208 52.000 34 Tấm đệm đồng 52.000 

12 Nắp trước 52.000 35 Đầu nối sắt cong nhỏ 52.000 

13 Nắp Sau 52.000 36 Đầu nối 2 bên ren 3/4 52.000 

14 Thanh liên động 52.000 37 Linh kiện chuẩn 52.000 

15 Bản nẹp trục bánh xe 52.000 38 Ống kết nối 52.000 

16 Đế van 52.000 39 Van an toàn 52.000 

17 Nắp van 52.000 40 Bình gas 52.000 

18 Nút chặn máy 52.000 41 Động cơ máy xăng 52.000 

19 Vòng kẹp cố định 52.000 42 Vật liệu bọc 52.000 

20 Piston 52.000 43 Nắp dây curoa 52.000 

21 Vòng Piston 105 52.000 44 Dây đai 52.000 

22 Vòng Piston 55 52.000 45 Tấm đế kết nối động cơ 52.000 

23 Chốt piston 52.000    

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy áp lực cao 

Sản phẩm máy rửa áp lực cao cỏ là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư 

mở rộng sản xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.18. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy rửa áp lực cao 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Động cơ xăng 70.000 28 Đầu phun 70.000 
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TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

2 Bu lông 70.000 29 Bọc vòi phun 70.000 

3 Đai ốc 70.000 30 Hạt chống ẩm 70.000 

4 Khung dưới 70.000 31 Ống áp lực cao 70.000 

5 Bình đựng xà phòng 70.000 32 Túi nhựa 70.000 

6 Nắp bình đựng xà phòng 70.000 33 Bu lông 70.000 

7 Đệm chân 70.000 34 Vòng đệm phẳng 70.000 

8 Đai ốc 70.000 35 Tổ hợp bình dầu 70.000 

9 Đệm giảm sóc 70.000 36 Tấm giấy tổ ong 70.000 

10 Trục bánh xe 70.000 37 Tấm chắn bên cạnh 70.000 

11 Bánh xe 70.000 38 Tấm giấy tổ ong 70.000 

12 Ghim R 70.000 39 Tấm ngăn trái 70.000 

13 Chốt khóa 70.000 40 Tấm ngăn 70.000 

14 Bảng điều khiển 70.000 41 Bìa carton 70.000 

15 Tay vịn giá đỡ 70.000 42 Tấm ngăn 70.000 

16 Găng tay 70.000 43 Hộp phụ kiện 70.000 

17 Tấm đỡ trên súng phun 70.000 44 Thùng carton 70.000 

18 Vòng đệm phẳng 70.000 45 Thẻ bảo hành 70.000 

19 Vít 70.000 46 Kẹp giấy 70.000 

20 Tổ hợp máy bơm 70.000 47 
giấy hướng dẫn 

khởi động nhanh 
70.000 

21 Bu lông 70.000 48 Mác hướng dẫn 70.000 

22 Then trục khuỷu 70.000 49 
Decal (bao gồm 

decal+tem) 
70.000 

23 Tổ hợp cần phun 70.000 50 Tem (Decal) 70.000 

24 Súng phun 70.000 51 Chốt hãm Q 70.000 

25 Kim thông 70.000 52 Thẻ khuyến mại 70.000 

26 Vỏ bọc kim thông 70.000 53 Sách hướng dẫn 70.000 

27 Ống hút mềm 70.000    

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm tháp đèn chiếu sáng 

Sản phẩm tháp đèn chiếu sáng là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư 

mở rộng sản xuất thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.19. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm tháp đèn chiếu sáng 

TT Tên nguyên liệu Số lượng (cái/năm) 

1 Bộ liên kết 55.000 

2 Giá thanh chống 55.000 

3 Bu lông 55.000 

4 Vòng đệm lò xo 55.000 

5 Tấm cố định 55.000 

6 Tổ hợp đèn pha khung chủ 55.000 

7 Đai ốc 55.000 

8 Thẻ dừng lại 55.000 

9 Đèn pha khung phụ 55.000 

10 Chốt bu lông 55.000 
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11 Giá treo đèn 55.000 

12 Bulong vặn tay 55.000 

13 Lắp đèn 55.000 

14 Vòng đệm phẳng 55.000 

15 Bộ điều khiển dây lò xo 55.000 

16 Thẻ cố định bộ điều khiển 55.000 

17 Thùng carton 55.000 

18 Tấm đế mặt dưới tổ ong 55.000 

19 Tấm đế tổ ong mặt bên 55.000 

20 Tấm đế 2 đầu tổ ong 55.000 

21 Tấm đế giá đỡ tổ ong 55.000 

22 Tấm đế mặt trên 55.000 

 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm máy đầm đất 

Máy đầm đất là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở rộng sản xuất 

thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.20. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm máy đầm đất 

Stt Tên nguyên liệu Số lượng (cái/năm) 

1 Tổ hợp hàn tấm đầm 52.000 

2 Giá bảo vệ 52.000 

3 Tổ hợp hàn tấm thanh nối động cơ 52.000 

4 Hộp rung 52.000 

5 Nắp  rung 52.000 

6 Gioăng 52.000 

7 Con dấu dầu 52.000 

8 Then trục khuỷu 52.000 

9 Vòng bi 52.000 

10 Vành bánh xe 52.000 

11 Tấm lắp ráp bộ phát điện 52.000 

12 Lắp ráp ròng rọc 52.000 

13 Đế trụ giảm sóc 52.000 

14 Tay cầm giảm sóc caosu trên 52.000 

15 Tay cầm giảm sóc caosu dưới 52.000 

16 Bọc tay cầm giảm sóc caosu 52.000 

17 Dây đai 52.000 

18 Màng dây đai 52.000 

19 Tay đỡ dưới 52.000 

20 Tay đỡ trên 52.000 

21 Bọc tay cầm 52.000 

22 Lắp ráp cáp ga 52.000 

23 Vòng đệm lò xo 52.000 

24 Vòng đệm phẳng 52.000 

25 Đai ốc 52.000 

26 Bu lông 52.000 

27 Trục rung 52.000 

28 Ống lót 52.000 
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 * Danh mục nguyên liệu phục sản phẩm bình tích điện 

Bình tích điện là loại hình sản phẩm mới được chủ dự án đầu tư mở rộng sản xuất 

thêm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 1.21. Nguyên liệu phục vụ phục sản phẩm bình tích điện 

TT Tên nguyên liệu 
Số lượng 

(cái/năm) 
TT Tên nguyên liệu 

Số lượng 

(cái/năm) 

1 Tấm đế 60.000 17 Phụ kiện cầm tay 60.000 

2 Nắp trước 60.000 18 Chụp đèn LED 60.000 

3 Nắp  sau 60.000 19 Nắp  trong suốt 60.000 

4 Nắp  trái 60.000 20 Ổ cắm 60.000 

5 Nắp phải 60.000 21 Kẹp khóa 60.000 

6 Nắp đỉnh 60.000 22 Bu lông 60.000 

7 Giá đỡ bộ biến tần 60.000 23 Vít 250.000 

8 Chụp hướng gió 60.000 24 Miếng dán kín 60.000 

9 Nút bấm 120.000 25 Miếng cố định 60.000 

10 Nắp chắn chụp đèn 60.000 26 Dây điện 2040.000 

11 Bọc pin 60.000 27 
Tiếp điểm nhập 

xuất AC 
60.000 

12 Bảng công suất 60.000 28 Sạc 60.000 

13 Quạt 60.000 29 Tem (Decal) 60.000 

14 Bảng hiển thị 60.000 30 Thùng carton 60.000 

15 Mô-đun hiển thị 60.000 31 Xốp 150.000 

16 Tay cầm 60.000 32 Túi nhựa đóng gói 60.000 

4.2. Nhu cầu về điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng điện. 

 Tổng nhu cầu sử dụng điện hiện tại là 254.865 kwh/tháng, khi Công ty hoạt động 

100% công suất dự kiến là 267.060 kwh/tháng. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước hiện tại là 1.518 m3/tháng. Khi Công ty hoạt động 

hết 100% công suất là 1.987 m3/tháng. 

c. Nhu cầu hóa chất xử lý môi trường 

 Than hoạt tính: 3.200 kg/năm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

Công ty thuê nhà xưởng đã được chủ hạ tầng xây dựng sẵn, đã bố trí các hệ thống 

thu thoát nước mưa, nước thải đầy đủ. Công ty chỉ tiến hành phân chia các khu vực cho 

phù hợp với hoạt động sản xuất của mình. Các xưởng sản xuất công ty xin thuê bao gồm 

nhà xưởng nằm tại phân khu phía Đông của KCN Phú Thái (nhà xưởng F3 và nhà xưởng 

G7) và nhà xưởng nằm tại phân khu phía Tây của KCN Phú Thái (nhà xưởng số 5-6). 

Các xưởng nằm tại vị trí có tọa độ (Theo hệ tọa độ và độ cao Nhà nước VN 2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 60) như sau: 
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Bảng 1.22. Bảng tọa độ vị trí các nhà xưởng 

TT Vị trí X(m) Y(m) 

1 Nhà xưởng G7 2318657 659160 

2 Nhà xưởng F3 2318529 659200 

3 Nhà xưởng số 5-6 2319109 605877 

Ranh giới tiếp giáp của các xưởng như sau: 

- Xưởng G7 

+ Phía Bắc: Đất cây xanh và tường rào của KCN. 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông chính của KCN và đối diện là xưởng F3. 

+ Phía Đông: Giáp đường nội bộ và đối diện là công ty HMT Vian (sản xuất băng 

dính điện). 

+ Phía Tây: Giáp với đường nội bộ và đối diện công ty Eno Interlining (sản xuất 

vải mex). 

- Xưởng F3 

+ Phía Bắc: Giáp trục đường giao thông chính của KCN. 

+ Phía Nam: Giáp đất lưu không và tường rào của KCN0. 

+ Phía Đông: Giáp với đường vào xưởng và đối diện là công ty Tianye Outdoor 

(sản xuất lều xuất khẩu). 

+ Phía Tây: Giáp với đường vào xưởng và đối diện với công ty Mayfair (sản xuất 

đồ lót). 

- Nhà xưởng số 5-6 

+ Phía Bắc: Giáp với xưởng D3 của Công ty TNHH Global Resources Group Việt 

Nam (GRI Thế Nguyên). 

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông của KCN. 

+ Phía Đông: Giáp với Công ty TNHH công nghiệp chính xác Merrimack River 

(HD). 

+ Phía Tây: Giáp trục đường giao thông chính của KCN. 

Bảng 1.23. Danh mục công trình của Dự án  

Stt Hạng mục công trình 

Diện tích thuê (m2) 
Năm 

hoàn 

thiện 

Nhà 

xưởng số 

5-6 

F3 G7 

1 Xưởng sản xuất (theo giấy chứng nhận đầu tư) 9.408 10.080 4.928 

2018 

2 Nhà ăn trưa (theo HD thuê nhà xưởng) 2.100 - - 

3 Nhà để xe (theo HD thuê nhà xưởng) - 165 220 

4 Nhà bảo vệ (theo HD thuê nhà xưởng) 32 9 9 

5 Nhà phụ trợ (theo HD thuê nhà xưởng) 330 - 40 



 

92 

 

6 Trạm điện (theo HD thuê nhà xưởng) 25 - - 

7 Tháp nước và bể nước (theo HD thuê nhà xưởng) 110 - - 

8 Đường nội bộ (theo HD thuê nhà xưởng) 5.945 3.976 1.586 

9 Quạt thông gió (theo HD thuê nhà xưởng) - 12 - 

10 Dải cây xanh (theo HD thuê nhà xưởng) 2.937 3.558 1.901 

 Tổng 20.887 17.788 8.684  

- Công năng sử dụng của nhà xưởng như sau: 

 + Xưởng E3: Bố trí dây chuyền lắp ráp các sản phẩm động cơ xăng thông dụng, tổ 

máy phát điện, tổ máy phát điện biến tần. 

 + Xưởng G7: Bố trí dây chuyền lắp ráp các sản phẩm máy máy phát điện, máy phát 

điện biến tần, thắp đèn chiếu sáng. 

+  Xưởng  5+6: Bố trí dây chuyền sản xuất máy bơm nước, máy rửa áp lực, máy hàn, 

máy rửa động cơ điện, máy cắt cỏ, bàn nâng điện tự động, máy sưởi, xe đẩy, máy xới, máy 

khoan đất canh tác, máy cắt tỉa viền cỏ, máy tách gỗ, máy nén khí, máy rửa áp lực cao, máy 

đầm đất, máy tích điện. 

- Nhà xe: Nhà khung thép, mái lợp tôn chống mưa nắng.  

- Nhà bảo vệ: Thiết kế nhà khung thép, xung quanh quây tôn có mái che. Bố trí 1 

cửa sổ và 1 cửa chính. 

- Nhà phụ trợ: Được xây từng phòng nhỏ và phân chia thành khu vực dành cho 

nam và nữ, tường xây gạch, nền và tường được ốp gạch men sạch sẽ, thuận tiện khi sử 

dụng và dọn vệ sinh, trần nhà được đổ BTCT. Nhà vệ sinh được xây dựng tại 1 góc của 

2 nhà xưởng. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Bảng 1.24. Máy móc thiết bị chính phục vụ cho sản xuất 

Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 
Nguồn gốc Tình trạng 

I - Thiết bị và máy móc sản xuất đang hoạt động 

1 Máy nén và ống lắp 3 2018 Việt Nam HĐBT 

2 Xe nâng 3 2018 Việt Nam HĐBT 

3 Liên kết băng chuyền 2 2018 Trung Quốc HĐBT 

4 Dây chuyền lắp ráp  19 2018 Trung Quốc HĐBT 

5 Nền nâng thủy lực 8 2018 Trung Quốc HĐBT 

6 Thiết bị kiểm tra trực tuyến 8 2018 Trung Quốc HĐBT 

7 Thiết bị kiểm tra động cơ 12 2018 Trung Quốc HĐBT 

8 Thiết bị kiểm tra tổ máy phát điện 16 2018 Trung Quốc HĐBT 

9 Thiết bị kiểm tra khí thải động cơ 1 2018 Trung Quốc HĐBT 
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10 Ống khí nén và đường dây điện 3 2018 Việt Nam HĐBT 

11 
Thiết bị kiểm tra hộp dầu dò, máy 

tính, máy scan 
2 2018 Trung Quốc 

HĐBT 

12 Máy lọc dầu 4 2018 Trung Quốc HĐBT 

13 Cần cẩu 3 2018 Trung Quốc HĐBT 

14 Máy tính, máy quét 6 2018 Trung Quốc HĐBT 

15 Máy đo áp suất, thiết bị nối đất 8 2018 Trung Quốc HĐBT 

16 Thiết bị phát hiện dò nước 4 2018 Trung Quốc HĐBT 

17 Bàn kiểm tra 6 2018 Trung Quốc HĐBT 

18 Máy kiểm tra điện áp 10 2018 Trung Quốc HĐBT 

19 Thiết bị kiểm tra máy hàn 3 2018 Trung Quốc HĐBT 

20 Máy phát hiện dò nguyên liệu 5 2018 Trung Quốc HĐBT 

21 Máy đo áp suất 6 2018 Trung Quốc HĐBT 

22 Máy đo điện trở 5 2018 Trung Quốc HĐBT 

23 Máy nén khí 2 2018 Trung Quốc HĐBT 

24 Máy bơm dầu tự động 2 2018 Trung Quốc HĐBT 

25 Máy tổ hợp khí nén 4 2018 Trung Quốc HĐBT 

26 Súng vặn vít bằng hơi 5 2018 Trung Quốc HĐBT 

27 Đồng hồ đo áp lực 1 2018 Trung Quốc HĐBT 

28 Máy dẫn động nối đất 1 2018 Trung Quốc HĐBT 

30 Máy scan 3 2018 Trung Quốc HĐBT 

31 Máy phun dầu tự động 2 2018 Trung Quốc HĐBT 

32 Dụng cụ nén khí 1 2018 Trung Quốc HĐBT 

33 Thiết bị nén thủy lực 4 2018 Trung Quốc HĐBT 

34 Thiết bị kiểm tra dò rỉ bình xăng. 2 2018 Trung Quốc HĐBT 

35 Thiết bị xả xăng 2 2018 Trung Quốc HĐBT 

36 Máy tra dầu 3 2018 Trung Quốc HĐBT 

37 Máy hút dầu 3 2018 Trung Quốc HĐBT 

38 Công cụ thêm dầu 4 2018 Trung Quốc HĐBT 

II - Thiết bị và máy móc phục vụ giai đoạn mở rộng 

1 Dây chuyền lắp ráp 6 2020 Trung Quốc Mới 100% 

2 Bàn nâng thủy lực 4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

3 Cầu trục 3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

4 Máy quấn màng Pallet 3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

5 
Máy khắc chữ bằng laser trên sản 

phẩm hoặc hộp 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 
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6 Máy lắp ráp vòng piston tự động 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

7 Máy ép thủy lực 4 cột 2 2020 Trung Quốc Mới 100% 

8 
Thiết bị kiểm tra chênh lệch áp 

suất để phát hiện rò rỉ 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

9 
Máy nén khí, model: SCR150II-

8, 380V, 22Kw 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

10 
Máy tiện CNC, model: 

TK36S/750, 380V,12KW 
3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

11 Máy tiện đứng CNC 6 2020 Trung Quốc Mới 100% 

12 Máy dập và khoan đôi để bàn 5 2020 Trung Quốc Mới 100% 

13 Máy kiểm tra rò khí 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

14 

Thiết bị kiểm tra hoạt động của 

động cơ, điện áp 220V, 1KW, 

hiệu BON. 

4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

15 Bản cố định để kiểm tra động cơ 3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

16 
Dụng cụ kiểm tra Công suất, điện 

áp, dòng điện -4 PCS đặt ở OQC 
2 2020 Trung Quốc Mới 100% 

17 Hệ thống máy nén khí 5 2020 Trung Quốc Mới 100% 

18 Máy tự động cấp liệu 2KW, 380V 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

19 
Robot vận chuyển GP-80 10KW/ 

15KW, 80V, Hiệu: YASKAWA 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

20  Máy siết dây 3 trục, 5KW,380V 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

21 
Máy đóng hộp (dán nắp hộp và 

cạnh hộp) 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

22 
Dụng cụ đo và hiệu chuẩn momen 

xoắn LC200N3-G, điện áp 220V, 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

23 
Thiết bị siết ốc QE6AT04 

/0PA4S06 
2 2020 Trung Quốc Mới 100% 

24 Máy kiểm tra thử nghiệm máy cắt cỏ 3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

25 Máy phân tích dòng điện 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

26 Thiết bị đo điện trở dòng điện DC 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

27 
Máy kiểm tra độ nén góc của 

thùng carton tự động 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

28 
Máy kiểm tra độ bền của thùng 

carton tự động 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

29 Máy đo màu quang phổ NS800 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 
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30 
Máy phân tích thành phần khí xả 

AVL DITEST  
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

31 
Bàn kiểm tra độ rơi của thùng 

hàng 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

32 
Máy phát hiện kim loại trong linh 

kiện nhựa 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

33 Thiết bị kiểm tra trục đứng động cơ 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

34 
Thiết bị kiểm tra trục ngang động 

cơ BTC-1110-L 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

35 
Máy đo lường hình ảnh (bao gồm 

1 bàn) 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

36 Máy kiểm tra độ ăn mòn 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

37 Máy đo độ cứng hiển thị số 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

38 
Máy kiểm tra độ bền sản phẩm ở 

nhiệt độ cao 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

39 
Dụng cụ kiểm tra Công suất, điện 

áp, dòng điện 
6 2020 Trung Quốc Mới 100% 

40 
Dụng cụ đo áp suất để kiểm tra độ 

kín khí 
4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

41 
Máy kiểm tra độ nhám vật liệu SJ-

210 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

42 Máy đo độ lệch màu quang phổ, 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

43 Máy kiểm tra độ kín của sản phẩm 2 2020 Trung Quốc Mới 100% 

44 Thiết bị kiểm tra điện trở DC 4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

45 

Tủ phụ tải đơn giản dùng kểm tra 

điện áp và dòng điện, không có 

thiết bị ghi 

5 2020 Trung Quốc Mới 100% 

46 

Thiết bị kiểm tra toàn diện tính 

năng của tổ máy phát điện (cân 

nặng, số lượng, thời gian hoạt 

động...) 

1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

47 

Thiết bị kiểm tra tính năng của 

động cơ (công suất, tốc độ, nhiệt 

độ...) 

3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

48 Xe nâng  27 2020 Trung Quốc Mới 100% 

49 Xe ô tô con 7 chỗ 2 2020 Trung Quốc Mới 100% 
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50 Xe ô tô bán tải 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

51 Xe nâng hangcha 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

52 Xe nâng điện ngồi lái 4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

53 Xe kéo chở hàng 10 2020 Trung Quốc Mới 100% 

54 Xe nâng bằng tay 53 2020 Trung Quốc Mới 100% 

55 Xe đẩy hàng, không lắp động cơ 3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

56 
Giá đỡ hàng( bao gồm 10 giá 

chính, 20 giá phụ)  
29 2020 Trung Quốc Mới 100% 

57 
Máy đo Mô men xoắn của vật liệu 

kim loại 
1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

58 Máy đo điện trở cách điện 2 2020 Trung Quốc Mới 100% 

59 Dụng cụ đo áp suất 2 2020 Trung Quốc Mới 100% 

60 Máy bơm dầu 5 2020 Trung Quốc Mới 100% 

61 Máy TARO 6 2020 Trung Quốc Mới 100% 

62 Thiết bị đo khí nén điện tử 5 2020 Trung Quốc Mới 100% 

63 

Máy tán đinh XTM-141, 380V, 

0.8KW HiệuXin Taiminghàng 

mới 100% 

1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

64 Kính hiển vi 4XC-TV 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

65 
Thiết bị Kiểm tra điện trở cách 

điện AN9671X 
4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

66 
Thiết bị Kiểm tra điện áp dòng 

AC 
4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

67 
Máy đo điện trở tiếp đất 

AN9613X 
4 2020 Trung Quốc Mới 100% 

68 Thiết bị chuẩn mẫu kim loại  1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

69 Máy đánh bóng kim loại PG-2B, 1 2020 Trung Quốc Mới 100% 

70 Thiết bị kiểm tra bình nhiên liệu 6 2020 Trung Quốc Mới 100% 

71 
Máy sấy khí nén lạnh DX-003GF, 

CS 500W,220V 
3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

72 
Máy sấy hấp phụ INV DJ20-8174 

TK 103544391750 
2 2020 Trung Quốc Mới 100% 

73 Súng bắn ốc bằng hơi 3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

74 Máy tính, máy quét 3 2020 Trung Quốc Mới 100% 

75 Máy hút dầu 5 2020 Trung Quốc Mới 100% 

76 Máy bơm dầu 5 2020 Trung Quốc Mới 100% 
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77 
Mỏ lếp có mô nem cố định bằng 

điện 
6 2020 Trung Quốc Mới 100% 

78 Mỏ lếp hoạt động bằng khí 6 2020 Trung Quốc Mới 100% 

79 Súng bắn ốc bằng hơi 10 2020 Trung Quốc Mới 100% 

II. Thiết bị máy móc cho văn phòng 

1 Máy tính 20 2018 Việt Nam Mới 70% 

2 Máy in 6 2018 Việt Nam Mới 70% 

3 Máy Fax 3 2018 Việt Nam Mới 70% 

5.3. Tổng vốn đầu tư 

 Tổng vốn đầu tư của dự án là: 116.635.000.000 VNĐ (Một trăm mười sáu tỷ, sáu 

trăm ba mươi lăm triệu đồng Việt Nam) tương đương 5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ.  

5.4. Nhu cầu về lao động 

 - Tổng số lao động hiện tại là 900 người, khi hoạt động hết 100% công suất là 

1.200 người. 

 - Số ca làm việc trong ngày: 2 ca/ngày. 

 - Số ngày làm việc trong năm là : 312 ngày. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài là chủ đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật phân khu phía Tây - khu công nghiệp Phú Thái” thuộc thị trấn 

Phú Thái và Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng phân khu phía Đông - khu 

công nghiệp Phú Thái” thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sau 

khi dự án được chấp thuận, Công ty đã từng bước triển khai xây dựng các hạng mục 

công trình phục vụ cho việc kinh doanh hạ tầng tại hai phân khu trên. Tính đến thời điểm 

hiện tại, KCN Phú Thái đã thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng được 80% 

diện tích đất được giao. 

* Loại hình kinh doanh của Công ty: Xây dựng nhà xưởng, kho bãi cho các nhà 

đầu tư thuê trên diện tích đất trong phân khu nhằm phát triển ngành công nghiệp dệt 

may (không có giặt nhuộm), các ngành sản xuất hàng hóa phục vụ cho ngành dệt may, 

công nghiệp lắp ráp điện tử, đồ gỗ, kho bãi và dịch vụ, các loại hình công nghiệp nhẹ, 

công nghiệp tiên tiến đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

 * Tổng diện tích KCN: 49,4 ha 

 - Diện tích mặt bằng phân khu phía Tây: 15,7 ha. 

 - Diện tích mặt bằng phân khu phía Đông: 36,2 ha. 

 * Các thủ tục pháp lý về môi trường: 

- Dự án “ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng phân khu phía Tây, khu công 

nghiệp Phú Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”. Dự án đã được 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định số 1025/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 04 năm 2011 của UBND tỉnh Hải Dương. 

- Dự án “ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng phân khu phía Đông, khu công 

nghiệp Phú Thái, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”. Dự án đã được 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định số 355/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương. 

- Giấy xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường số 305/GXN-

STNMT cấp ngày 27/11/2018. 

- Giấy phép xả thải số 429/GP-UBND tỉnh cấp ngày 29 tháng 01 năm 2019. 
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Bảng 2.1. Danh sách Công ty đầu tư trong KCN Phú Thái 

 

STT 
Tên cơ sở Quốc gia Loại hình sản xuất, quy mô 

Cấp phê duyệt ĐTM 

hoặc kế hoạch bảo vệ 

môi trường 
Hệ thống xử lý nước thải 

1 
 Dong Tai international CO., Ltd 

 May mặc 
Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

2 
 Công ty Thịnh Thiên 

Trung quốc Pin năng lượng mặt trời 
Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

3 
Công ty TNHH Công nghiệp 

chính xác Merrimack River 
Trung quốc Điện tử Cấp tỉnh 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

4 
Poyun Electronic Co., Ltd 

Trung quốc Điện tử 
Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

5 
Hakken Technology CO,.Ltd 

Trung quốc Điện tử 
Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

6 Fatastic company 
Trung quốc Đồ chơi 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

7 Believe Zone 

Trung quốc Nhựa 
Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

8 Công ty Gri 
Trung quốc May mặc 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

9 Blutec vina 

Trung quốc Nhựa, điện tử 
Cấp huyện – kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

10 Global Wrapper 
Trung quốc Nhựa 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 
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11 May Fair  
Trung quốc May mặc 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

12 ENO TECHNOLOGIES 
Trung quốc Phụ liệu may mặc 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

13 EM VINA  
Trung quốc Điện tử 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

14 Hyon Jin 
Trung quốc Điện tử 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

15 Pamson Pacific Enterprise 

Co.,Ltd 
Trung quốc Đồ chơi 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

16 HMT Vina 
Trung quốc Điện tử 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

17 YURA Co,Ltd 
Trung quốc Điện tử 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

18 COMEFLY OUTDOOR Co.,Ltd 
Trung quốc Lều du lịch 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

19 Công ty Innovation 
Trung quốc Cao su 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

20 Công ty Big Fun 
Trung quốc Phao bơi Cấp tỉnh 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

21 Công ty Ducar 
Trung quốc Sản xuất máy nông nghiệp 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

22 Công ty KinTex 
Trung quốc Sản xuất chun quần 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

23 Công ty Hasungvina 
Trung quốc Ép nhựa 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 



 

101 

 

24  Công ty Faraday 
Trung quốc Lắp ráp động cơ 

Cấp tỉnh 

 

Đấu nối vào hệ thống KCN 

Nguồn: Thống kê tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại KCN Phú Thái ngày 28/12/2021. 
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2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Năm 2016, Công ty đã hợp đồng với Công ty cổ tư vấn dự án và môi trường bền 

vững (địa chỉ tại tầng 9, tòa nhà thư viện thành phố, số 213 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải 

Phòng) tư vấn, thiết kế và lắp đặt Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày 

đêm để xử lý nước thải của các nhà máy, cơ sở tại phân khu phía Đông và phân khu 

phía Tây của KCN (sau đây gọi chung là KCN).  

- Tháng 3/2018, Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động cho trạm 

xử lý nước thải của KCN. Hệ thống quan trắc tự động nước thải liên tục sẽ đo đạc 05 

thông số: lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS và truyền dữ liệu quan trắc tự động về Sở 

Tài nguyên và Môi trường.  

- Thời gian lắp đặt hệ thống :Tháng 3/2018 

- Thời gian vận hành: từ tháng 3 - 8/2018. 

- Ngày 29/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương có văn bản số 

1582/STNMT-CCBVMT về việc thông báo tiếp nhận dữ liệu quan trắc nước thải tự 

động của cơ sở . 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

tập trung (theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương năm 2021) của KCN Phú 

Thái cho thấy: Các thông số phân tích đều đạt mức A của QCVN 40:2011/BTNMT. 

Thời điểm hiện tại, tổng lượng nước thải cần xử lý tại KCN khoảng 280 m3/ngày 

đêm, vì vậy hệ thống xử lý của KCN hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu xử lý nước thải cho 

Công ty. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Mạng lưới thu gom nước mưa chung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống thu gom nước mưa đã được Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài xây dựng. 

Bao gồm hệ thống thu gom nước trên mái và nước chảy tràn trên bề mặt. 

 + Hệ thống máng, ống thu nước mưa trên mái công trình: Máng thu được thiết 

kế bằng tôn không gỉ chạy dọc theo mái nhà xưởng, kích thước máng 200 mm x 100 

mm; cách 5 m có lắp một ống nhựa kết nối từ máng thu xuống hệ thống thu gom nước 

mặt, ống thu gom là ống nhựa PVC có kích thước D90. 

 + Hệ thống cống, hố ga thu nước mưa chảy tràn trên bề mặt: Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt nhà xưởng thoát xuống hệ thống thu gom nước mưa của Phân khu.   

Mạng lưới thoát nước mưa trong Phân khu được thiết kế kiểu tự chảy. Cống được 

bố trí trên vỉa hè chạy dọc theo các tuyến đường để thu nước mưa từ các lô đất và nước 

mưa mặt đường qua các miệng thu nước kiểu hàm ếch. Loại cống được sử dụng là BTCT 

có đậy tấm đan, tiết diện chữ nhật, độ dốc 3%. Trên các tuyến mương bố trí các miệng 

thu nước cách nhau 30 - 40 m để thu nước trên mặt đường. Cách 20 - 30 m có 1 hố ga 

lắng cặn. Nước mưa từ các nhà máy, cơ sở sẽ được thu vào tuyến mương thoát chính và 

thoát ra ngoài qua các điểm xả.  
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Bảng 3.1. Thống kê hệ thống thu thoát nước mưa 

 

TT 
Hạng mục Đơn vị 

Số 

lượng 
Kết cấu 

I Khu vực nhà xưởng F3 

1 Thoát nước mái m ~ 330 
Máng tôn gấp kích thước 30 mm  x 25 

mm 

2 Thoát nước mặt m ~ 350 
Cống BTCT kích thước 600 x 800, độ 

dốc 0,13% 

3 Hố ga thoát nước mặt chiếc 24 
BTCT, kích thước 1.000 mm x 800 mm 

x 1.400 mm. 

4 Vị trí đấu nối nước mưa Vị trí 04 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105000’, múi chiếu 30 ): 

X(m): 2318924; Y(m): 604828 

X(m): 2318928; Y(m): 604832 

X(m): 2319011; Y(m): 604795 

X(m): 2319042; Y(m): 604785 

II Khu vực nhà xưởng G7 

1 Thoát nước mái m ~166 
Máng tôn gấp kích thước 30 mm  x 25 

mm 

2 Thoát nước mặt m ~166 
Cống BTCT kích thước 600 x 800, độ 

dốc 0,13% 

3 Hố ga thoát nước mặt chiếc 11 
BTCT, kích thước 1.000 mm x 800 mm 

x 1.400 mm. 

4 Vị trí đấu nối nước mưa Vị trí 04 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105000’, múi chiếu 30 ): 

X(m): 2318885; Y(m): 604748 

X(m): 2318879; Y(m): 604758 

X(m): 2319055; Y(m): 604826 

X(m): 2319052; Y(m): 604835 

III Khu vực nhà xưởng 5,6 

1 Thoát nước mái m ~ 420 
Máng tôn gấp kích thước 30 mm  x 25 

mm 

2 Thoát nước mặt m ~ 420 
Cống BTCT kích thước D40, độ dốc 

0,13% 

3 Hố ga thoát nước mặt chiếc 47 
BTCT, kích thước 1.000 mm x 800 mm 

x 1.400 mm. 
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4 Vị trí đấu nối nước mưa Vị trí 02 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105000’, múi chiếu 30 ): 

X(m): 2319112; Y(m): 605884 

X(m): 2319114; Y(m): 605880 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

 Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thời điểm hiện tại là 40,5 m3/ngày đêm, 

lượng nước thải phát sinh tối đa là 54 m3/ngày đêm. 

Sơ đồ thu gom nước thải như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nước thải sinh hoạt tại các xưởng được dẫn vào hệ thống bể tự hoại, sau đó thoát 

vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN và vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, công suất 500 m3/ngày đêm do Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài đầu tư, xây dựng 

và vận hành. 

 * Các hạng mục thu gom, xử lý nước thải 

Bảng 3.3. Thống kê hệ thống thu thoát nước thải của Nhà máy 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Kết cấu 

I Khu vực nhà xưởng F3 

1 Thoát nước thải m 700 Nhựa PVC, D110 

2 Hố ga thoát nước thải chiếc 19 Xây gạch; kích thước (60 x 60 x 80) cm 

3 Bể phốt Bể 02 
Kích thước bể 1 (15 m3): 7,5 m x 2 m x 1 m 

Kích thước bể 2 (7,5 m3): 7,5 m x 1 m x 1 m. 

4 Vị trí đấu nối nước thải Vị trí 02 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105000’, múi chiếu 30 ):  

X(m): 2318931; Y(m): 604836 

X(m): 2318934; Y(m): 604831 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hệ thống XLNT của 

KCN 

 Môi trường tiếp nhận 
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TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Kết cấu 

II Khu vực nhà xưởng G7 

1 Thoát nước thải m 700 Nhựa PVC, D110 

2 Hố ga thoát nước thải chiếc 19 
Xây gạch; kích thước  

(60 x 60 x 80) cm 

3 Bể phốt Bể 01 Kích thước bể (20 m3): 10 m x 2 m x 1m. 

4 Vị trí đấu nối nước thải Vị trí 01 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105000’, múi chiếu 30 ): 

X(m): 2319054; Y(m): 604838 

III Khu vực nhà xưởng 5,6 

1 Thoát nước thải m 700 Nhựa PVC, D110 

2 Hố ga thoát nước thải chiếc 19 Xây gạch; kích thước (60 x 60 x 80) cm 

3 Bể phốt Bể 01 Kích thước bể (20 m3): 10 m x 2 m x 1m. 

4 Vị trí đấu nối nước thải Vị trí 01 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105000’, múi chiếu 30 ): 

X(m): 2319115; Y(m): 605881 

 * Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại 

+ Sơ đồ mặt cắt của bể tự hoại được thể hiện như sau: 

 

 

 Ghi chú:   

I- Ống nước vào, II- Ống nước ra, III- Ống thoát khí, IV- Nắp vệ sinh; 1. Ngăn chứa, 

2. Ngăn lên men, 3. Ngăn lắng cặn, 4. Ngăn lọc theo ống dẫn ra cống chung 

Nguyên tắc hoạt động của bể: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có 

vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất 

bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước 

thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong 

lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh 
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vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên 

men kiềm). Bể tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý 

tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có 

tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các 

hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

 - Hợp đồng xử lý nước thải đối với xưởng 5,6: Hợp đồng số 01112020/Ducar-NT 

ngày 01/11/2020. Biên bản đấu nối đính kèm tại phần phụ lục. 

 - Hợp đồng xử lý nước thải đối với xưởng F3: Hợp đồng số 01112019/Ducar-NT 

ngày 01/01/2019. Biên bản đấu nối đính kèm tại phần phụ lục. 

- Hợp đồng xử lý nước thải đối với xưởng G7: Hợp đồng số 02032019/Ducar-NT 

ngày 02/03/2019. Biên bản đấu nối đính kèm tại phần phụ lục. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động từ các phương tiện giao thông vận tải 

Công ty đã và tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

- Nhà để xe của công ty được bố trí gần cổng ra vào. Đối với xe của khách hàng ra 

vào đều có nhân viên hướng dẫn chỗ đỗ và để xe hợp lý. 

- Giao cho tổ bảo vệ giám sát thời gian đi lại của các phương tiện ra vào nhà máy, 

bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu. Không để tình trạng xe nổ máy khi đang dừng để xếp 

bốc dỡ hàng hóa. 

- Thành lập tổ vệ sinh để dọn dẹp vệ sinh hàng ngày như quét dọn sân đường, lau 

dọn nhà xưởng nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực nhà máy.  

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong các khu vực hành lang xung quanh nhà máy.  

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển của nhà máy. 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí 

thải nhỏ và độ ồn thấp. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong xưởng sản xuất 

Công ty thực hiện việc lắp đặt các quạt hút công nghiệp trong xưởng sản xuất. 

Cụ thể: 

TT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Xưởng F3 

1 Quạt hút 15 

+ Công suất động cơ: 1Hp 

+ Kích thước quạt: 1400mm x 1.400 mm 

+ Lưu lượng gió: 44.000 m3/h 

+ Đường kính cánh quạt: 900 mm 

+ Số lượng cánh: 5 

+ Số lượng lá chớp: 28 

+ Xuất xứ: Việt Nam 
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2 Quạt hơi nước 15 Công suất 1,1 kW 

3 Quạt trần 5 Công suất 1,5kW 

II Xưởng G7 

1 Quạt hút 16 

+ Công suất động cơ: 1Hp 

+ Kích thước quạt: 1400mm x 1.400 mm 

+ Lưu lượng gió: 44.000 m3/h 

+ Đường kính cánh quạt: 900 mm 

+ Số lượng cánh: 5 

+ Số lượng lá chớp: 28 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

2 Quạt hơi nước 16 Công suất 1,1 kW 

3 Quạt trần 1 Công suất 1,5 kW 

III Xưởng 5,6 

1 Quạt hút 36 

+ Công suất động cơ: 1Hp 

+ Kích thước quạt: 1400mm x 1.400 mm 

+ Lưu lượng gió: 44.000 m3/h 

+ Đường kính cánh quạt: 900 mm 

+ Số lượng cánh: 5 

+ Số lượng lá chớp: 10 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

2 Quạt hơi nước 25 Công suất 1,1 kW 

3 Quạt trần Không có Công suất 1,5kW 

Một số hình ảnh về thông thoáng nhà xưởng tại Công ty 
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 Nhận xét: Các biện pháp trên hiện đang được Công ty áp dụng tại nhà xưởng G7 

và nhà xưởng F3. Kết quả quan trắc môi trường không khí trong khu vực sản xuất 

của Công ty 2 gần đây cho thấy: Tại thời điểm lấy mẫu, các thông số quan trắc đều 

đạt quy chuẩn cho phép. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khu vực chạy thử máy  

Tại công đoạn chạy thử máy có phát sinh khí thải (đặc biệt là quá trình chạy thử 

đối với máy phát điện). Hiện tại, tại nhà xưởng F3, công ty bố trí 05 phòng thử máy phát 

điện và nhà xưởng G7 bố trí 03 phòng thử máy. Trong quá trình thử máy có phát sinh bụi, 

khí thải. 

 Toàn bộ bụi, khí thải trên được thu gom vào các chụp hút và vào đường ống dẫn 

chung. Trong đường ống dẫn hình chữ nhật có bố trí tấm lọc than hoạt tính, khí thải sau 

đó được quạt hút đẩy ra ngoài môi trường qua ống thoát khí. 

 Quy trình thu gom, xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Thuyết minh quy trình: 

Dòng khí thải phát sinh trong quá trình thử máy được hút theo đường ống dẫn và 

Chụp hút 

Tấm lọc than 

hoạt tính 
Than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Quạt hút 

Vị trí thử máy Vị trí thử máy 

Chụp hút 

Vị trí thử máy 

Chụp hút 

Hệ thống ống dẫn 
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đi qua hộp hấp phụ than hoạt tính. Bên trong hộp, dòng khí có chứa các chất độc hại được 

tiếp xúc với vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Khí thải được khử độc tố và mùi khi hấp 

phụ qua các lớp than hoạt tính, sau đó theo đường ống thoát khí và thoát ra ngoài môi 

trường. Hiệu suất của hệ thống xử lý đạt 95-98%. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B). 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống tại xưởng F3 (tính cả cho 5 phòng thử máy): 

 Chụp hút (12 cái): D × R × H = 0,5 m × 0,3 m × 0,35 m. 

 Ống dẫn khí (3 ống ): dài 27 m, dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 0,6 x 

0,8 

 Buồng hấp phụ (03 cái): D × R × H = 0,45 m × 0,45 m × 1,2 m. 

 Quạt hút tổng (03 cái): Công suất 15kwh, lưu lượng 7.000 m3/h/quạt. 

 Ống thoát khí (03 cái): Cao 8 m, hộp vuông  450 x 450 mm 

 Khối lượng than hoạt tính sử dụng là 2.000 kg/năm, tần suất thay 1 

tuần/lần. 

 Xuất xứ: Việt Nam 

Khí thải sau xử lý đạt mức B của QCVN 19:2009/BTNMT với Kp = 0,9, Kv = 1,0 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống tại xưởng G7 (tính cả cho 3 phòng thử máy): 

 Chụp hút (03 cái): D × R × H = 0,5 m × 0,3 m × 0,35 m. 

 Ống dẫn khí: dài 27 m, dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 0,6 x 0,8 

 Buồng hấp phụ (01 cái): D × R × H = 0,45 m × 0,45 m × 1,2 m. 

 Quạt hút tổng (01 cái): Công suất 15kwh, lưu lượng 7.000 m3/h/quạt. 

 Ống thoát khí (01 cái): Cao 8 m, hộp vuông 450 x 450 mm. 

 Khối lượng than hoạt tính sử dụng là 1.200 kg/năm, tần suất thay 1 

tuần/lần. Lớp than có chiều dày 3 cm. 

 Xuất xứ: Việt Nam 

Khí thải sau xử lý đạt mức B của QCVN 19:2009/BTNMT với Kp = 1,0, Kv = 1,0 

Hình ảnh về hệ thống thu gom khí thải của Công ty. 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng hiện tại: 18 tấn/năm, khối lượng lớn nhất dự kiến khoảng 25 tấn/năm. 

Thành phần chủ yếu là túi nilon, vỏ hộp sữa, giấy vụn… (Công ty không tổ chức nấu ăn). 

Biện pháp thu gom: 

Trang bị các thùng chứa rác đặt tại văn phòng, khu vực nhà ăn, các hành lang của 

khu hành chính trong công ty để thu gom rác thải phát sinh. Tổng số thùng chứa rác thải 

sinh hoạt là 40 thùng, dung tích từ 20-50 lít. Rác thải tại các khu vệ sinh thu gom vào 

thùng chứa sau đó tập trung vào túi linon và được buộc kín. Toàn bộ rác thải phát sinh 

tại các xưởng được đưa về khu lưu trữ chất thải thông thường trong các xưởng trong đó 

bao gồm cả khu lưu trữ chất thải rắn thông thường và chất thải sinh hoạt. Khu vực được 

ngăn cách với các khu sản xuất bằng tấm tôn quân kín, có cửa ra vào, có lắp biển cảnh báo. 

Số người làm công tác thu gom: 04 người. 

Bảng 3.4. Vị trí và số lượng thùng rác 

TT Vị trí Thông số kỹ thuật của thùng rác 

I Thùng chứa 

1 Khu sản xuất 10 thùng HDPE có nắp đậy loại 20 lít 

2 Khu vực văn phòng 05 thùng HDPE có nắp đậy loại 10 lít 

3 Khu vực nhà ăn 20 thùng HDPE có nắp đậy loại 50 lít 

4 Khu vực hành lang 05 thùng HDPE có lắp đậy loại 10 lít 

II Kho chứa 

1 Nhà xưởng F3 
Tổng diện tích 175 m2, khu vực chứa chất 

thải rắn sinh hoạt 50 m2 

2 Nhà xưởng G7 Tổng diện tích 235 m2, khu vực chứa chất 
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TT Vị trí Thông số kỹ thuật của thùng rác 

thải rắn sinh hoạt 50 m2 

3 Nhà xưởng 5,6 
Tổng diện tích 260 m2, khu vực chứa chất 

thải rắn sinh hoạt 50 m2 

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh 

Phúc theo hợp đồng số 11112019/HĐNT-DC-MP ngày 11/11/2019 thu gom và vận 

chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi quy định đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường với 

tần suất 2 lần/tuần. 

+ Đối với cây cỏ phát sinh từ quá trình tỉa cây và làm đẹp các khuôn viên được 

thực hiện thu gom vào các bao chứa và thuê đơn vị thu gom chở đến nơi chôn lấp theo 

quy định.             

b. Đối với chất thải rắn sản xuất 

 Các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất bao gồm: 

TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giấy thải, bìa catton Rắn 18 01 05 73.263 

2 Palet gỗ Rắn 11 02 02 2.500 

3 Nilon, nhựa Rắn 11 02 04 1.200 

4 Bao bì nhựa thải Rắn 18 01 06 500 

5 Khung, giá nhựa vỡ hỏng Rắn 03 02 12 850 

6 Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại Bùn 12 06 13 2.000 

Tổng  80.313 

Bảng 3.5. Số lượng thùng chứa và diện tích kho chứa 

TT Vị trí Thông số kỹ thuật của thùng rác 

I Thùng chứa 

1 Nhà xưởng F3 20 thùng HDPE có nắp đậy loại 20 lít 

2 Nhà xưởng G7 15 thùng HDPE có nắp đậy loại 20 lít 

3 Nhà xưởng 5,6 20 thùng HDPE có nắp đậy loại 20 lít 

II Kho chứa 

1 Nhà xưởng F3 
Tổng diện tích 175 m2, khu vực chứa chất 

thải rắn thông thường 125 m2 

2 Nhà xưởng G7 
Tổng diện tích 235 m2, khu vực chứa chất 

thải rắn sinh hoạt 185 m2 

3 Nhà xưởng 5,6 
Tổng diện tích 260 m2, khu vực chứa chất 

thải rắn sinh hoạt 210 m2 

+ Số người làm công tác thu gom: 04 người 
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+ Tần suất vận chuyển: 1 ngày/lần. 

+ Toàn bộ lượng chất thải trên được đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, vật tư đến 

thu gom lại.  

+ Định kỳ hút bỏ bùn cặn bể phốt (6 tháng/lần) và thuê Doanh nghiệp tư nhân 

Duy Hưng (địa chỉ tại số 7A phố Hàn Giang, phường Quang Trung, thành phố Hải 

Dương) đưa đi xử lý như chất thải rắn thông thường theo đúng quy định hiện hành.  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất nguy hại 

Tổng hợp lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty như sau: 

Bảng 3.6. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại 

TT Loại chất thải Đơn vị Mã chất thải Khối lượng 

1 Dầu mỡ bôi trơn tổng hợp thải Kg/năm 17 02 04 780 

2 
Chất hấp thụ, giẻ lau, găng tay dính 

nhiễm thành phần nguy hại 

Kg/năm 18 02 01 
400 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg/năm 16 01 06 30 

4 Pin, ắc quy thải Kg/năm 16 01 12 50 

5 Mực in thải có thành phần nguy hại Kg/năm 08 02 01 40 

6 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc 

các thiết bị điện có linh kiện điện tử 

(Tắc te, bóng lưu điện, bóng đèn led,...) 

Kg/năm 16 01 13 25 

7 Bao bì mềm thải Kg/năm 18 01 01 500 

8 Hộp mực in thải Kg/năm 08 02 04 10 

9 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá 

trình xử lý khí thải 
Kg/năm 12 01 04 3.200 

Tổng cộng Kg/năm  6.035 

- Phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh và trang bị các thùng đựng bằng 

vật liệu bền có nắp đậy và ký hiệu phân biệt tại từng khu vực, từng bộ phận sau đó được 

tập trung về kho chứa chất thải nguy hại riêng. Bên ngoài cửa được dán các biển cảnh 

báo nguy hiểm; có thùng đựng cát, xẻng; bố trí thiết bị PCCC theo quy định. 

TT Vị trí Thông số kỹ thuật của thùng rác 

I Kho chứa 

1 Nhà xưởng G7 

Bố trí 01 kho chứa, diện tích 10 m2. Trong 

kho chứa trang bị 05 thùng chứa dung tích 

100 lít/thùng, chất liệu HDPE. 

2 Nhà xưởng 5,6 

Bố trí 01 kho chứa, diện tích 20 m2. Trong 

kho chứa trang bị 08 thùng chứa dung tích 

100 lít/thùng, chất liệu HDPE. 
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- Công ty đã được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH : 

30.000013.T ngày 16/04/2020. 

  - Công ty đã ký hợp đồng số 11112019/HĐNT-DC-MP ngày 11/11/2019 với công 

ty Cổ phần cổ phần môi trường xanh Minh Phúc đến thu gom và xử lý theo quy định. 

(Chứng từ bàn giao đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo). 

+ Số người làm công tác thu gom: 01 người 

+ Tần suất vận chuyển: 1 tháng/lần hoặc khi nào Công ty có yêu cầu. 

 

 

 

 

 

Hình ảnh kho chứa chất thải của Công ty 

  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

+ Đối với các thiết bị, máy móc đang sử dụng: Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, 

chống mòn các chi tiết quay, gây ồn. Chi tiết hỏng do mòn, rỗ sẽ được thay thế kịp thời. 

Chu kỳ kiểm tra đối với các máy móc là 1 tháng/lần. Hiện tại, qua quá trình quan trắc 

môi trường lao động định kỳ hàng năm thì không có vị trí nào vượt quá tiếng ồn cho 

phép. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người lao động, công ty đã trang bị các thiết 

bị và dụng cụ giảm âm chống tiếng ồn cá nhân nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc 

phải (mũ, chụp bịt tai, găng tay, quần áo lao động…), khi người lao động có nhu cầu có 

thể đề nghị cấp phát từ bộ phận quản lý các trang thiết bị bảo hộ lao động và cũng được 

quản lý số lượng và tần suất sử dụng theo quy định của công ty. 
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+ Đối với thiết bị mới: Đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại; Định kỳ kiểm tra, bảo 

dưỡng máy móc thiết bị sản xuất; Thực hiện tốt công tác lắp đặt máy móc ngay từ ban 

đầu, sử dụng các tấm lót chống rung; Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân.   

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực sản xuất nhằm làm giảm khả năng lan 

truyền của tiếng ồn ra môi trường xung quanh. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Biện pháp phòng tránh: 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế thiết bị xử lý. 

+ Giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức BVMT và tập huấn phòng chống 

ứng cứu sự cố rủi ro cho cán bộ, công nhân viên của Cơ sở. 

- Biện pháp khắc phục: 

+ Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

+ Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố. 

+ Xác định chất lượng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi 

trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 

+ Thay thế kịp thời các bộ phận bị hư hỏng. 

+ Dừng hoạt động sản xuất tại khu vực bị hư hỏng thiết bị xử lý không khí cho 

đến khi thiết bị hoạt động bình thường. 

+ Trang bị các quạt hút dự phòng: Số lượng 02 quạt, lưu lượng 7.000 m3/h. 

+ Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty sẽ báo cáo với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

b. Biện pháp an toàn lao động 

- Công nhân tham gia lao động tại nhà máy đều được học tập về các quy định An 

toàn lao động và đào tạo trước khi vận hành máy móc thiết bị. 

- Công nhân trực tiếp làm các công việc khác nhau sẽ được trang bị đầy đủ các 

trang thiết bị bảo hộ lao động như gang tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, dây thắt an 

toàn,...phù hợp với công việc của mình. 

- Đối với thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất, định kỳ 1 tháng/lần bảo 

dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận hành. 

- Phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phương để có thể cứu thương kịp thời các 

ca tai nạn có thể xảy ra.  

- Xây dựng tủ thuốc để sơ cứu ban đầu khi xảy ra các tại nạn lao động. 

- Chương trình kiểm tra và giám sát sức khoẻ định kỳ 1 năm/lần. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động trên bằng việc tự tổ chức 

tiến hành quan trắc định kỳ môi trường lao động. 

 - Đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên của Công ty thực hiện mua bảo hiểm. 
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 - Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc. 

Hình ảnh về phòng y tế của Công ty 

  

c. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

* Biện pháp phòng ngừa  

+ Xây dựng nội dung, quy trình phòng cháy chữa cháy và phổ biến đến toàn thể 

cán bộ công nhân viên của công ty:  

+ Công ty xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy cho các sự cố có thể xảy 

ra với sự phê duyệt của Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương trước khi đi vào 

vận hành.  

+ Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hỏa với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng 

cháy, chữa cháy chuyên nghiệp mỗi năm một lần. 

 + Lắp đặt thiết bị chữa cháy theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm tại khu vực có 

nguy cơ cháy nổ.  

+ Đường nội bộ trong nhà máy đủ rộng để xe cứu hỏa đến được tất cả các phân 

xưởng, đảm bảo tưới nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được bất 

kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà máy.  

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa được bố trí 

thật an toàn. Sử dụng các thiết bị điện: dây dẫn, cầu dao, cầu chì, attomat của những hãng 

đã có thương hiệu, không mua hàng trôi nổi; không rõ nguồn gốc, xuất sứ trên thị trường. 

+ Bể nước chữa cháy sử dụng bể nước dự trữ chữa cháy đã được nghiệm thu về 

PCCC. 

 - Đối với nhà xưởng F3: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 

119/TD-PCCC ngày 14/06/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Kết quả nghiệm 

thu ngày 13/09/2021 như sau: 

 + Đường giao thông, bãi đỗ phục vụ cho xe chữa cháy: Đường giao thông bên 

trong, ngoài cơ sở, bãi đỗ xe chữa cháy đảm bảo cho xe chữa cháy và các phương tiện 

CNCH hoạt động. 
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 + Bố trí công năng: Mặt bằng kiến trúc bên trng công trình phù hợp với thiết kế 

được duyệt. 

 + Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: Phù hợp theo thiết kế được duyệt. 

 + Lối, đường thoát nạn: Phù hợp thiết kế được duyệt. 

 + Hệ thống báo cháy tự động: Lắp đặt 72 đầu báo cháy khói và 08 tổ hợp chuông, 

đèn, nút ấn báo cháy đấu nối với tủ trung tâm báo cháy hiện hữu 15 kênh. 

 + Hệ thống hút khói: Lắp đặt 12 quạt hút khói lưu lượng 45.000 m3/h. 

 + Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà: Sử dụng các họng nước chữa cháy 

trong nhà, các đầu phun Sprinkler. Lắp đặt bổ sung 10 họng nước chữa cháy vách tường 

loại DN50 và 62 đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler. 

+ Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: 20 bình bột loại 4 kg (ABC), 10 bình 

khí CO2 loại 3 kg. 

- Đối với nhà xưởng 5,6: Giấy thẩm duyệt PCCC số 207/TD-PCCC ngày 

24/07/2020 và Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày 

18/12/2020. 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà: Lắp đặt 02 trụ tiếp nước chữa 

cháy, 10 trụ nước chữa cháy ngoài nhà, 48 họng nước chữa cháy trong nhà, 1833 đầu 

phun tự động Sprinkler, trang bị các máy bơm nước chữa cháy và bể nước chữa cháy V 

= 650 m3. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu: Tổng số 105 bình chữa cháy khí CO2 MT5, 

210 bình bột MFZL4 ABC. 

+ Hệ thống báo cháy tự động: Lắp đặt tổng số 490 đầu báo cháy khói, 27 đầu báo 

cháy nhiệt và 49 tổ hợp chuông đèn nút ấn báo cháy. 

- Đối với nhà xưởng G7: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 

296/TD-PCCC ngày 30/10/2018 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và biên bản kiểm 

tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (kiểm tra nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy). 

+ Hệ thống báo cháy tự động: Lắp đặt 01 tủ trung tâm báo cháy loại 10 kênh được 

đấu nối với 88 đầu báo cháy khói và 12 tổ hợp nút ấn, chuông, đèn báo cháy. 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Trang bị các bơm động cơ điện, lắp 

đặt 14 họng nước chữa cháy, 308 đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler. Nguồn nước 

chữa cháy được lấy từ bể V = 830 m3. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu: 45 bình bột chữa cháy MFZL4, 20 bình chữa 

cháy khí CO2 (MT3). 

+ Hệ thống hút khói: Lắp đặt 08 quạt hút khói kiểu gắn tường, mỗi quạt thông 

gió, lưu lượng Q = 44.500 m3/h. 
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* Biện pháp ứng phó 

Khi phát hiện ra sự cố cháy nổ thì tất cả cán bộ, công nhân trong Công ty hay là 

khách hàng, tùy vào vị trí đang đứng (ngồi) nhanh chóng thực hiện các thao tác sau:  

+ Ngắt ngay cầu dao điện. 

+ Báo động bằng bất cứ hình thức nào như qua hệ thống điện thoại, thông qua 

kẻng báo động, hô “cháy” để mọi người biết và trực tiếp báo cho Công an Phòng cháy, 

chữa cháy tỉnh Hải Dương.  

+ Di tản tài sản ra ngoài vùng bị cháy. 

+ Cách ly các công đoạn đễ cháy sang các khu vực khác.  

+ Huy động mọi người sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có: bình chữa 

cháy cầm tay, vòi nước cứu hỏa, cát, ... cùng chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới. 

+ Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn.  

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

 Không có 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi  

 Không có 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học  

 Không có 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (Không có)  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án “Dây chuyền sản xuất mới của Ducar Việt Nam” tại nhà xưởng F3, nhà 

xưởng G7 thuộc phân khu phía Đông của KCN Phú Thái và nhà xưởng 5,6  thuộc phân 

khu phía Tây của KCN Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương của Công ty 

TNHH Công nghệ Ducar Việt Nam được thực hiện trên tổng diện tích 24.416 m2 Nước 

thải phát sinh từ hoạt động của dự án sau khi xử lý sơ bộ qua bể phốt được đấu nối vào 

hệ thống xử lý nước thải chung của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài. Do đó, dự án 

không thuộc đối tượng xin cấp phép đối với nước thải. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 1: Hệ thống xử lý khí thải khu vực phòng thử máy phát điện xưởng F3. 

+ Nguồn số 2: Hệ thống xử lý khí thải khu vực phòng thử máy phát điện xưởng G7. 

 - Lưu lượng xả khí thải tối đa: 28.000 m3/h, bao gồm: 

+ Nguồn số 01: Hệ thống xử lý khí thải khu vực phòng thử máy phát điện xưởng 

F3 - lưu lượng xả khí thải tối đa 21.000 m3/h. 

+ Nguồn số 02: Hệ thống xử lý khí thải khu vực phòng thử máy phát điện xưởng 

G7 - lưu lượng xả khí thải tối đa 7.000 m3/h. 

- Dòng khí thải: 02 dòng khí thải, bao gồm: 

+ Dòng số 1: Khí thải khu vực phòng thử máy phát điện xưởng F3. 

+ Dòng số 2: Khí thải khí khu vực phòng thử máy phát điện xưởng G7. 

 - Vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): 

+ Dòng 01: Khí thải khu vực phòng thử máy phát điện xưởng F3 - X(m) = 2318918; 

Y(m) = 604824. 

+ Dòng 02: Khí thải khu vực phòng thử máy phát điện xưởng G7 - X(m) = 

2318882; Y(m) = 604751. 

          - Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức bằng các quạt hút ly tâm; xả thải 16/24h. 

          - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, mức B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ,  hệ số Kp = 1 (đối với ống thoát khí tại xưởng G7) và Kp = 0,9 đối 

với ống thoát khí tại xưởng F3); Kv = 1. Cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan trắc 

 định kỳ 

1 Lưu lượng m3/h - Dự án không thuộc đối 

tượng quan trắc định kỳ 2 Bụi tổng mg/Nm3 200 
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3 CO mg/Nm3 1.000 

4 SO2 mg/Nm3 500 

5 NO2 mg/Nm3 850 

6 CxH4 mg/Nm3 - 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Từ các dây chuyền lắp ráp trong xưởng sản xuất 

- Vị trí phát sinh (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): 

TT Vị trí X(m) Y(m) 

Nguồn ồn 1 Khu vực lắp ráp nhà xưởng G7 2318657 659160 

Nguồn ồn 2 Khu vực lắp ráp nhà xưởng F3 2318529 659200 

Nguồn ồn 3 Khu vực lắp ráp nhà xưởng số 5-6 2319109 605877 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

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

gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT. Cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ ÷ 21 giờ Từ 21 giờ ÷ 6 giờ 

1 70 55 Không thực hiện 
Khu vực 

thông thường 

3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày  

và mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

6 giờ ÷ 21 giờ 21 giờ ÷ 6 giờ  

1 70 60 Không thực hiện 
Khu vực  

thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh  

TT Loại chất thải Đơn vị Mã chất thải Khối lượng 

1 Dầu mỡ bôi trơn tổng hợp thải Kg/năm 17 02 04 780 

2 
Chất hấp thụ, giẻ lau, găng tay dính 

nhiễm thành phần nguy hại 

Kg/năm 18 02 01 
400 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Kg/năm 16 01 06 30 

4 Pin, ắc quy thải Kg/năm 16 01 12 50 

5 Mực in thải có thành phần nguy hại Kg/năm 08 02 01 40 
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6 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc 

các thiết bị điện có linh kiện điện tử 

(Tắc te, bóng lưu điện, bóng đèn led,...) 

Kg/năm 16 01 13 25 

7 Bao bì mềm thải Kg/năm 18 01 01 500 

8 Hộp mực in thải Kg/năm 08 02 04 10 

9 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá 

trình xử lý khí thải 
Kg/năm 12 01 04 3.200 

Tổng cộng Kg/năm  6.035 

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

TT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Mã chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giấy thải, bìa catton Rắn 18 01 05 73.263 

2 Palet gỗ Rắn 11 02 02 2.500 

3 Nilon, nhựa Rắn 11 02 04 1.200 

4 Bao bì nhựa thải Rắn 18 01 06 500 

5 Khung, giá nhựa vỡ hỏng Rắn 03 02 12 850 

6 Bùn thải từ hệ thống bể tự hoại Bùn 12 06 13 2.000 

Tổng  80.313 

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt  

Khối lượng hiện tại: 18 tấn/năm, khối lượng lớn nhất dự kiến khoảng 25 tấn/năm. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất hoạt động của dự 

án tại thời điểm dự kiến vận 

hành thử nghiệm 

1 Hệ thống xử lý khí xưởng F3 

01/09/2022 30/12/2022 
80% tổng công suất của  

dự án 
2 

Hệ thống xử lý khí xưởng 

G7 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

 Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Thông số 
Tần 

suất 
Thời gian 

01 Ống thoát khí xưởng F3 OK1 Lưu lượng, 

 bụi tổng, CO, 

NO2, SO2, 

CxHy 

03  lần 
Từ ngày 01/09/2022 

đến ngày 30/12/2022 01 Ống thoát khí xưởng G7 OK2 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

 * Đơn vị thực hiện quan trắc: 

- Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ: Số 159 - Đường Ngô Quyền - Phường Tân Bình - Thành phố Hải Dương. 

- Điện thoại: 02203.898.193/898.194  Fax: 0220.3892.428 

- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Tuyến              Chức vụ: Giám đốc 

Các chứng chỉ của đơn vị thực hiện quan trắc 

- Chứng chỉ của đơn vị thực hiện việc quan trắc: Quyết định số 3032/QĐ-BTNMT 

ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Kèm 

theo Giấy chứng nhận số hiệu VIMCERTS 017 (cấp lần 04). 

- Chứng chỉ công nhận Phòng quan trắc và phân tích môi trường  - trung tâm Quan 

trắc và Phân tích môi trường tỉnh Hải Dương, mã số Vilas 437. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 - Giám sát khí thải: Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ do không có lưu lượng xả thải 

khí thải lớn ra môi trường.  

 - Giám sát  nước thải: Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 111 và Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ do không có lưu lượng xả 

thải nước thải lớn ra môi trường. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 - Không có. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

 - Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

- Không có. 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Dây chuyền sản xuất mới của Ducar Việt Nam của Công ty TNHH Công nghệ 

Ducar khi đi vào hoạt động. Chủ đầu tư cam kết: 

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

* Công ty TNHH Công nghệ Ducar cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, 

công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường và theo 

quy định của pháp luật, cụ thể như sau:  

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống thông thoáng nhà xưởng, cải thiện vi khí hậu trong 

nhà xưởng. Lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực chạy thử máy phát điện. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và xử lý theo quy định. 

- Thu gom, lưu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Xây dựng hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Nhà máy. 

- Trồng cây xanh tại những chỗ trống để tạo cảnh quan. 

* Cam kết trong quá trình hoạt động, Nhà máy đảm bảo đạt các tiêu chuẩn Việt 

Nam về môi trường bao gồm: 

- Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra 

môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về 

việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

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

khí xung quanh. 

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

+ QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho 

phép vi khí hậu 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. 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ. 
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- Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của Nhà máy sẽ đạt các 

tiêu chuẩn cho phép bao gồm: 

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

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

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt 

động của dự án sẽ đạt các quy chuẩn cho phép bao gồm: 

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

tại nơi làm việc. 

* Nước thải: Đạt mức cam kết với KCN. 

* Chất thải rắn và chất thải nguy hại: 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 và 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. 

 

 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































