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CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ XÁC NHẬN
I. Thông tin chung về Dự án:
Tên chủ dự án: Công ty cổ phần Chăn nuôi RTD.
Địa điểm hoạt động: Xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 0903 421 662
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp số:
2802407481, đăng ký lần đầu ngày 08/6/2016. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất
lượng cao RTD quy mô 1.200 nái, 50 lợn đực và 4.800 hậu bị tại xã Giao An, huyện Lang
Chánh của Công ty cổ phần Chăn nuôi RTD.
II. NỘI DUNG XÁC NHẬN
Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án Khu trang trại chăn nuôi
lợn hàng hóa chất lượng cao RTD quy mô 1.200 nái, 50 lợn đực và 4.800 hậu bị tại xã Giao
An, huyện Lang Chánh của Công ty cổ phần Chăn nuôi RTD (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN
Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên
vận hành và lập nhật ký vận hành các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã nêu
tại Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Phụ lục kèm theo Giấy xác nhận này; thực hiện chương trình quan
trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ và đột xuất theo quy định
của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chủ dự án đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Giấy xác nhận này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi
trường trong quá trình hoạt động; được điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường theo
quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Công ty cổ phần Chăn nuôi RTD;
- Sở TN&MT (để theo dõi);
- Lưu: VT, PgNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Giấy xác nhận số
/GXN-UBND ngày tháng
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

năm 2022

1. Công trình thu gom, xử lý nước thải
- Nước mưa chảy tràn  Tuyến mương thu gom, thoát nước riêng (mương hở,
chiều dài khoảng 1.800m)  Suối cạn, ra môi trường.
- Nước thải sinh hoạt từ tắm rửa, giặt rũ, vệ sinh (tiểu tiện, đại tiện)  Bể tự
hoại 03 ngăn (01 bể tại khu trang trại, dung tích 44m3, 01 bể tại khu phụ trợ, dung
tích 21m3)  Hệ thống ao sinh học  Suối cạn, ra môi trường.
- Nước thải khu vực nhà bếp  Bể tách dầu mỡ (dung tích 10,5m3)  Hệ
thống ao sinh học  Suối cạn, ra môi trường.
- Nước thải nuôi lợn  Giếng thu, ép tách phân (dung tích 148m3)  Hầm
biogas sơ cấp (dung tích 19.997m3), Hầm biogas thứ cấp (dung tích 19.997m3) 
Hồ sơ lắng (thể tích 27.097m3)  Hồ điều hòa (thể tích 27.097m3)  Hệ thống xử
lý hóa lý kết hợp vi sinh, công suất xử lý 400m3/ngày đêm  Ao sinh học số 1, số
2 (diện tích 7.20m2/ao)  Ao sinh học số 3 (diện tích 14.000m2)  Suối cạn.
- Hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng phục vụ cho xử lý nước thải gồm:
NaOH (1.400kg/tháng), PAC (1.400kg/tháng), Polimer (45kg/tháng), NaHCO3
(1.200kg/tháng), rỉ mật đường (1.500kg/tháng), clorin (80kg/tháng).
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B) với hệ số Kq = 0,9; Kf =1,1.
2. Công trình xử lý mùi hôi, khí thải
- Mùi hôi tại các dãy chuồng nuôi được quạt hút đẩy ra phía sau qua các lớp
lưới chắn, có phun nước dạng sương và bổ sung chế phẩm vi sinh để giảm thiểu;
- Khí sinh học từ các hầm biogas được tận dụng làm nhiên liệu thiêu xác lợn
chết, một phần phục vụ sinh hoạt; mùi, khí thải phát sinh từ lò thiêu xác lợn chết
được dẫn qua ống thoát khí trước khi thải ra môi trường;
- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom phân lợn, thức ăn thừa về kho
chứa, ủ phân; khu vực kho chứa phân được xây dựng kín để giảm thiểu tối đa mùi
hôi phán tán ra môi trường; trồng cây xanh xung quanh trang trại,…
- Các dãy chuồng nuôi được lắp đặt các quạt thông gió (phía cuối chuồng) và
hệ thống giàn làm mát (đầu hồi chuồng) đảm bảo chuồng nuôi thoáng mát;
- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm tự động để điều khiển
hệ thống quạt hút, tấm làm mát của chuồng nuôi.
- Sử dụng chế phẩm Emina (Trường ĐH Nông nghiệp I), TB-E2 5% (Trung
tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc), E.M- ST…để giảm
bớt mùi phát sinh từ khu vực chuồng nuôi, khu xử lý chất thải, tăng khả năng xử lý
nước thải của hầm biogas.
3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
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- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Hiện tại, trên địa bàn chưa có đơn vị thu
gom rác thải sinh hoạt, Công ty tạm thời bố trí quỹ đất có diện tích khoảng 100m2
để chôn lấp rác thải sinh hoạt theo quy trình. Thời gian tới, Công ty ký hợp đồng
với đội vệ sinh môi trường tại địa phương để vận chuyển, xử lý theo quy định.
- Đối với chất thải rắn chăn nuôi: Phân khô được thu gom, đóng bao và ủ
trong nhà chứa phân có mái che có diện tích 100m2; phân ướt và nước tiểu của lợn
được gom về giếng thu sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải, định kỳ hút bùn
cặn từ hầm biogas, hệ thống xử lý hóa lý kết hợp vi sinh, phơi khô và bán cho các
cơ sở sản xuất phân bón. Lợn chết, nhau thai lợn được xử lý trong lò thiêu đốt xác
lợn và nấu cho cá ăn; bao bì, vỏ thuốc thú y sau khi sử dụng được tập kết vào kho
để trả lại cho đơn vị cung cấp.
4. Công trình lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại (vỏ bao bì đựng hóa chất sát khuẩn, vỏ chai, lọ đựng thuốc
kháng sinh) được thu gom, lưu giữ và chuyển giao lại cho đơn vị cung cấp; dầu, mỡ,
giẻ lau dính dầu mỡ; bóng đèn huỳnh quang, pin đèn thải,…được phân loại, thu
gom vào 03 thùng có nắp đậy có dung tích 240 lít/thùng, lưu giữ trong nhà kho kín,
hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.
5. Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
- Niêm yết công khai các nội quy về an toàn lao động, an toàn vận hành máy
móc, thiết bị, PCCC tại các khu vực văn phòng, khu vực chuồng trại;
- Xây dựng hồ sự cố có thể tích V = 1.000m3 có lót bạt HĐPE đảm bảo chống
thấm, chống rò rỉ nước thải, có thời gian lưu giữ nước khoảng 02 ngày.
- Bố trí khu chuồng trại riêng biệt để nhốt riêng lợn ốm, lợn bệnh, quy hoạch
khu chôn lấp lợn chết khi xảy ra dịch bệnh;
- Xây dựng phương án ứng phó với các sự cố: Hư hỏng hệ thống xử lý nước
thải, mùi hôi, khí thải; dịch bệnh, lợn chết; ngộ độc thực phẩm; mưa bão, sạt lở đất.
6. Chương trình quan trắc môi trường
6.1. Quan trắc nước thải
- Tần suất quan trắc: 04 lần/năm (03 tháng/01 lần).
- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Coliform.
- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ao sinh học cuối cùng trước khi thải ra môi
trường.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B) với hệ số Kq = 0,9; Kf =1,1.
6.2. Quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn
- Tần suất quan trắc: 04 lần/năm (03 tháng/01 lần).
- Thông số quan trắc: Vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2, NH3, H2S.
- Vị trí quan trắc: 02 vị trí tại khu vực chuồng nuôi; 02 vị trí phía sau chuồng
nuôi; 01 vị trí tại khu xử lý nước thải; 01 vị trí tại kho chứa phân.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:
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+ QCVN 26:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu giá trị cho phép tại nơi làm việc.
+ QCVN 24:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn mức tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc.
+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn
tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi nơi làm việc.
+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia- Giá trị giới hạn tiếp
xúc cho phép với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quanh.
7. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác
- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình đối với các công trình bảo vệ môi
trường nêu trong Giấy xác nhận này, đảm bảo các loại chất thải phát sinh phải được
xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Thực hiện nghiệm túc biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi liên quan đến các công trình
bảo vệ môi trường trong Giấy xác nhận này, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản
về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

