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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, góp phần đưa Đà 
Nẵng trở thành một đô thị lớn của cả nước, trung tâm kinh tế, văn 
hoá, khoa học công nghệ của miền Trung. Khu công nghiệp (KCN) 
Hòa Khánh là 1 trong 6 KCN trọng điểm của thành phố Đà Nẵng. 
Các vấn đề môi trường như nước thải, khí thải và các chất ô nhiễm 
khác đang là vấn đề được quan tâm.  

 Nhà máy SX đồ chơi keyhinge Toys Viet Nam là nhà máy 
với 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực thuộc KCN Hòa Khánh, có 
quy mô khá lớn (trên 5000 nhân công). Mặc dù đã áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật để có môi trường sản xuất thân thiện nhưng vẫn còn 
nhiều vấn đề bất cập như lãng phí nguồn điện chiếu sáng và sản xuất; 
chưa tận dụng được tối đa các sản phẩm thải ra trong quá trình sản 
xuất như nhựa thừa, vải vụn; việc quản lý nguyên liệu đầu vào và 
nhu cầu sản xuất còn gây lãng phí; chưa có biện pháp tận dụng 
nguồn nước thải sinh hoạt và sản xuất; sự bố trí các dây chuyền sản 
xuất chưa hợp lý dễ gây tai nạn lao động và giảm hiệu suất sản suất; 
ô nhiễm tiếng ồn và khí thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 
công nhân. Để  khắc phục vấn đề này, việc đánh giá hiện trạng môi 
trường và nghiên cứu áp dụng SXSH cho Keyhinge là một việc làm 
cần thiết. Đánh giá hiện trạng môi trường là cách để nhận biết những 
vấn đề môi trường còn tồn tại và mức độ ảnh hưởng của nó đến môi 
trường xung quanh và sức khỏe người lao động, việc làm này sẽ tạo 
cơ sở để lập kế hoạch và thực hiện SXSH tại nhà máy một cách hiệu 
quả. SXSH không chỉ là một chiến lược về môi trường, đó còn là 
cách tiếp cận giúp tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào và giảm thiểu 
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chất thải đầu ra, bởi vậy nó cũng liên quan đến lợi ích kinh tế qua 
việc nâng cao hiệu quả  sử  dụng nguyên liệu, năng lượng cũng như 
giảm chi phí bỏ ra để xử lý chất thải. 

Với những lý do trên, đề  tài ‘‘ Đánh giá tác động môi trường, 
nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho nhà máy sản xuất đồ chơi 
KeyHinge Toys Việt Nam’’ được hình thành nhằm giúp cho các 
doanh nghiệp nhìn nhận được lợi ích kinh tế, môi trường và hướng 
tới KCN phát triển bền vững. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá tác động môi trường của nhà máy sản xuất đồ chơi 
Keyhinge Toys Việt Nam; 

- Đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty 
Keyhinge Toys. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 * Đối tượng nghiên cứu 
Các phân xưởng trong nhà máy, trong đó tập trung nghiên cứu 

chi tiết các phân xưởng nghiền, đúc, sơn, ráp, cắt dập và may. 
* Phạm vi nghiên cứu 

Nhà máy sản xuất đồ chơi Keyhinge Toys Việt Nam thuộc Khu 
Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin 
- Phương pháp khảo sát, quan sát thực địa 
- Phương pháp phân tích hệ thống 
- Phương pháp đo đạc và xử lý số liệu 
- Phương pháp phiếu điều tra 
- Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 
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5. Bố cục đề tài 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, 

luận văn có 4 chương như sau: 
 Chương 1. Tổng quan.  
 Chương 2. Đánh giá tác động môi trường của nhà máy. 
 Chương 3. Áp dụng sản xuất sạch hơn cho nhà máy. 
 Đánh giá kết quả và kiến nghị. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
* Các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý môi trường tại 

nhà máy như :   
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy sản xuất 

đồ chơi Keyhinge Toys Việt Nam. 
- Báo cáo kết quả đo đạc các thông số môi trường lao động nhà 

máy Keyhhinge Toys năm 2013 và các báo cáo khác liên quan. 
* Các tài liệu nghiên cứu thực hiện SXSH như : 
- Nguyễn Đình Huấn (2005), Tài liệu giảng dạy sản xuất sạch 

hơn, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng. 
- Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP (2006), Tài 

liệu hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công 
nghiệp châu Á, Việt Nam. 

 - TS. Nguyễn Ngọc Lân, (1998), Chuyên đề sản xuất sạch hơn, 
Cục Môi trường Hà Nội. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN 

1.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 
1.1.1. Lịch sử hình thành 
a. Xuất xứ của nhà máy 
Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam là doanh nghiệp 

100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam với thời gian hoạt 
động là 25 năm theo Giấy phép đầu tư số 1565/GP do Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư cấp ngày 10 tháng 5 năm 1996. 

b. Vị trí địa lý của nhà máy 
Nhà máy nằm trên đường số 3, KCN Hoà Khánh, phường Hoà 

Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.  
* Các đối tượng địa lý xung quanh nhà máy 
* Các đối tượng kinh tế xã hội xung quanh nhà máy 
c. Mục tiêu hoạt động của nhà máy 
1.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân lực nhà máy 
a. Cơ cấu tổ chức các hạng mục công trình của nhà máy  
- Các hạng mục công trình chính 
- Các hạng mục công trình phụ trợ của nhà máy 
b. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của nhà máy 
- Tổ chức quản lý 
- Nhu cầu sử dụng lao động 

1.2. VẤN ĐỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT 
CÔNG NGHIỆP 

1.2.1. Các khái niệm về sản xuất sạch hơn 
1.2.2. Lợi ích của sản xuất sạch hơn 
1.2.3. Trở ngại của sản xuất sạch hơn 
1.2.4. Kỹ thuật sản xuất sạch hơn 
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1.2.5. Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn 
1.2.6. Tổng quan về việc áp dụng SXSH trong các hoạt 

động sản xuất 
a. SXSH trên thế giới 
b. SXSH ở Việt Nam 
c. SXSH ở Đà nẵng 
1.2.7. Thực trạng áp dụng SXSH trong sản xuất đồ chơi 

 
CHƯƠNG 2 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY 
KEYHINGE TOYS 

Cơ sở để đánh giá hiện trạng môi trường của nhà máy: 
1. Kết quả quan trắc môi trường lao động năm 2014 (Phụ lục 3) 
2. Kết quả quan trắc nước thải và môi trường xung quanh của 

năm 2014 (Phụ lục 4). 
3. Kết quả điều tra tình quản lý nội vi (Phụ lục 5). 
4. Kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt 

động của nhà máy (Phụ lục 6). 
5. Kết quả phân tích tiêu thụ năng lượng của máy móc thiết bị 

từng công đoạn sản xuất (Phụ lục 7). 
6. Báo cáo tai nạn lao động và sự cố cháy nổ tại nhà máy năm 

2013 và 2014. 
7. Báo cáo y tế về sức khỏe và bệnh nghề nghiệp của nhà máy. 
8. Số liệu thực tế về điện, nước, chất thải rắn, nước thải  
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2.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY 
 2.1.1. Nước thải 

a. Nguồn phát sinh nước thải của nhà máy 
Bảng 2.1. Các nguồn phát sinh nước thải tại nhà máy 

STT Các loại 
nước thải 

Công đoạn  Lưu lượng 
 

1 Nước thải 
sản xuất 

- Làm nguội ở công đoạn đúc. 
- Vệ sinh công nghiệp. 

20  
(m3/ ngày) 

2 Nước thải 
sinh hoạt 

- Hoạt động vệ sinh tay chân, vệ 
sinh toilet. 
- Nước thải nhà bếp (hoạt động 
chế biến, rửa dụng cụ nấu ăn tại 
nhà bếp). 

225  
(m3/ ngày)  

3 Nước mưa 
chảy tràn 

Mùa  mưa 22,4 
mm/ngày 

b. Đặc tính ô nhiễm của nước thải 
- Nước thải sản xuất 
- Nước thải sinh hoạt 
- Nước mưa chảy tràn 
c. Đánh giá mức độ tác hại của các chất gây ô nhiễm môi 

trường nước 
d. Các biện pháp và hiệu quả xử lý nước thải của nhà máy 
- Phương pháp thu gom và xử lý  
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của nhà máy 
- Hiệu quả xử lý 
Tham khảo kết quả phân tích nước thải tại trạm xử lý nước thải 

nhà máy cho thấy các thông số nước thải đảm bảo tiêu chuẩn QCVN 
14:2008 – Cột B. Bên cạnh đó, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty 
TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – CN Miền Trung để xử lý 
triệt để nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường (QCVN 
40:2011/BTNMT). 
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2.1.2. Khí thải 
a. Nguồn phát sinh ô nhiễm không khí trong nhà máy 

Bảng 2.2. Các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí trong nhà máy 

TT Hoạt động 
Các nguồn gây tác 

động 

1 Nghiền nhựa Bụi nhựa  

2 Phay và Tiện ở công đoạn tạo khuôn Bụi kim loại 

3 Cắt chỉ, may Bụi vải 

4 Công đoạn thổi bông và nhồi bông Bụi sợi bông 

5 Sơn, trang trí sản phẩm 
Bụi sơn, hơi dung 

môi. 

6 
Vận chuyền nguyên vật liệu, sản 

phẩm 

Bụi, khí thải (CO, 

NOx, SO2…) 

7 
Hoạt động của máy phát điện dự 

phòng 

Bụi, khí thải (CO, 

NOx, SO2…) 

b. Đặc tính các chất thải 
c. Đánh giá mức độc hại của các tác nhân ô nhiễm không khí  
d. Các biện pháp và hiệu quả xử lý khí thải 
Kết quả quan trắc môi trường lao động cho thấy nồng độ bụi và 

hơi dung môi tại các phân xưởng sơn và in sơn nằm trong giới hạn cho 
phép của tiêu chuẩn VSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT. 

Kết quả quan trắc môi trường xung quanh cho thấy nồng độ bụi 
sơn và hơi dung môi ở môi trường xung quanh nằm trong giới hạn 
cho phép của TCVN 05:2009/BTNMT. 

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát nội vi, thì tất cả các công nhân 
thuộc phân xưởng sơn đều phản ánh có mùi sơn rất khó chịu. 
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2.1.3. Chất thải rắn 
a. Các nguồn sinh ra chất thải rắn tại nhà máy 
b. Đặc tính chất thải 
c. Biện pháp thu gom và xử lý CTR 

Hình 2.1. Sơ đồ quản lý CTR nhà máy 

2.1.4. Các vấn đề ô nhiễm khác 
a. Tiếng ồn 
Độ ồn tại các phân xưởng nằm trong giới hạn cho phép của tiêu 

chuẩn VSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT trừ phân xưởng nghiền. Ngoài ra, 
theo kết quả điều tra quản lý nội vi nhà máy cho thấy có 20/50 phiếu 
điều tra công nhân nhận xét về độ ồn của phân xưởng họ đang làm 
việc là rất ồn, trong đó có cả công nhân nghiền. Nguyên nhân là do 
công nghệ cũ và quá trình bảo trì máy móc không thường xuyên. 

b. Ánh sáng 
Việc lắp đặt và phân bố bóng đèn ở một số phân xưởng chưa 

hợp lý dẫn đến một số phân xưởng ánh sáng chưa đạt theo TCVN 
3733/2002/QĐ-BYT như phân xưởng A6, S2 (tầng 2), S3 (tầng 2), 

Công ty 
MTĐT vận 
chuyển đi 
xử lý theo 
quy định 

Ngăn chứa chất thải tái chế 
 

Ngăn chứa CTNH 
 

Ngăn chứa chất thải không 
nguy hại CTR sinh hoạt 

Sản phẩm hỏng 

Bùn từ HTXL 

Tái sản xuất 

CTR sản xuất 

Cơ sở tái chế 



9 

B1, B2, B5, B7 và một số phân xưởng ánh sáng phân bố không đều 
như A1 (tầng 2), A3 (tầng 2), A5 (tầng 2), B3, B4, B6A. 

Kết quả điều tra nội vi: Có 10/50 công nhân tại 25 phân xưởng 
cho rằng ánh sáng nơi họ làm việc không tốt lắm, những công nhân 
này thuộc các phân xưởng lắp ráp B1, B2, B3. Có 21/50 công nhân 
nhận thấy nơi họ làm việc rất tối, nhưng công nhân này phần lớn 
thuộc xưởng may B5, B7. 

c. Các yếu tố vi khí hậu 
Kết quả quan trắc môi trường lao động cho thấy các thông số vi khí 

hậu tại các phân xưởng nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn 
VSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT. Tuy nhiên, từ kết quả điều tra quản lý nội vi 
(Phụ lục 5) có 14/50 công nhân nhận thấy rằng phân xưởng nơi họ làm 
việc rất nóng, các công nhân này thuộc phân xưởng đúc, nghiền, dập vải. 
Nhiệt độ hiệu quả tương đương thực tế của các phân xưởng trong nhà 
máy đều nằm trong vùng tiện nghi của mùa hè, một số phân xưởng nhiệt 
độ hiệu quả tương đương nằm sát cận biên của vùng tiện nghi. 
2.2. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

2.2.1. Vấn đề an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp tại nhà 
máy 

a. Sự cố cháy nổ 
Bảng 2.8. Các sự cố cháy nổ tại nhà máy 

Sự cố Nguyên nhân Tác động 
Cháy ở phân 
xưởng nghiền. 

Sét đánh. Khu vực 
chưa được bố trí cột 
thu lôi. 

Tổn thất 30 kg nguyên 
liệu. 

Cháy ở phân 
xưởng khuôn. 

Chập điện ở xưởng 
khuôn. 

Hỏng đường dây và gián 
đoạn sản xuất 2h. 
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b. Tai nạn lao động 
Bảng 2.9. Các sự cố tai nạn lao động tại nhà máy 

Tai nạn Nguyên nhân Tác động 
120 trường Kim 
đâm vào tay. 

Thiếu thiết bị bảo vệ 
chống kim đâm ở máy 
may. 

- Gián đoạn sản 
xuất. 
- Giảm năng suất lao 
động. 

5 trường hợp bị 
giật điện do vận 
hành máy móc. 

Không bảo trì máy 
móc thường xuyên. 

Gián đoạn sản xuất. 

10 trường hợp 
bụi bay vào mắt ở 
xưởng nghiền. 

Không có tấm che 
chắn bụi chổ cửa 
nghiền nhựa. 

Ảnh hưởng đến 
năng suất. 

Tai nạn thương 
tích 

- Công nhân bất cẩn 
khi vận hành các máy 
móc. 
- Không bố trí đầy đủ 
bảo hộ cá nhân và 
cảnh báo nguy hiểm. 

Gián đoạn sản xuất, 
Giảm năng suất lao 
động, bệnh nghề 
nghiệp, ảnh hưởng 
đến tính mạng. 

c. Bệnh nghề nghiệp 
Theo kết quả điều tra nội vi và báo cáo y tế của nhà máy năm 

2013, các trường hợp bệnh nghề nghiệp xảy ra đối với công nhân 
gồm: 2 trường hợp hen phế quản, đều là công nhân phân xưởng sơn, 
1 trường hợp giảm thính lực, là công nhân phân xưởng nghiền. Các 
nguy cơ bệnh nghề nghiệp khác. 

2.2.2. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó 
Hiện tại nhà máy đã trang bị đầy đủ trang thiết bị và phương 

tiện PCCC theo luật PCCC số 35/2003 và TCVN 2622:1995; Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất số 
108/2008/NĐ-CP. 

- Việc trang bị bảo hộ lao động tại nhà máy đã được thực hiện 
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nhưng chưa đầy đủ, cần thực hiện đúng theo hướng dẫn thông tư số  
01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT. 

- Theo kết quả điều tra quản lý nội vi tại nhà máy, có 27% 
công nhân không mang bảo hộ lao động mặc dầu đã được phát bảo 
hộ lao động. 
2.3. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ 
KÍNH 

2.3.1. Tiêu thụ năng lượng tại nhà máy 
Phân xưởng đúc là phân xưởng tiêu thụ nhiều năng lượng nhất 

và có số lượng máy móc thiết bị nhiều nhất và công suất tiêu thụ điện 
năng của mỗi máy cao nhất. Nhưng thực tế nhà máy chưa có biện 
pháp để kiểm toán và lập kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả. Từ 
kết quả điều tra tình hình quản lý nội vi tại nhà máy, có 70% người 
lao động chưa có ít thức tiết kiệm điện. 

2.3.2. Phát thải khí nhà kính 
a. Các nguồn phát thải khí nhà kính và phương pháp tính 

toán  
- Bể tự hoại 
- Đốt cháy nhiên liệu cho nguồn cố định 
- Sử dụng điện 
b. Kết quả tính toán 
Tổng lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính là 9.695 tấn, 

trong đó từ phát thải từ nguồn tiêu thụ điện chiếm 97%, do đó cần có 
biện pháp để giảm tiêu thụ và tiết kiệm điện trong sản xuất để góp 
phần vào công cuộc chống biến đổi khí hậu. 
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CHƯƠNG 3 
ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO NHÀ MÁY 

KEYHINGE TOYS 
3.1. QUY MÔ SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY 

 

Hình 3.2. Đầu vào và ra nguyên vật liệu của nhà máy (tính theo 
năm) 

 

Sản xuất đồ 
chơi 

Nhà máy số 
1 

Sản xuất đồ 
chơi nhựa 

Nhà máy số 
2 

Sản xuất đồ 
chơi vải 

Điện 
13.727.806 

kWh 

Dầu 17.327 
lít 

Gas 8640 kg 

Nước  
96.291 m3 

Nguyên vật 
liệu đầu vào 

Sản phẩm  
70.000.000 

chiếc 

Nước thải 
77.032 m3 

Rác thải 
không nguy 

hại  

Rác thải nguy 
hại  

10.086 kg 
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Hình 3.3. Tổng quan quy mô sản xuất đồ chơi nhựa (tính theo năm) 

 

 

Hình 3.4. Tổng quan quy mô sản xuất đồ chơi vải (tính theo năm) 

Từ sơ đồ tổng quan quy mô sản xuất của nhà máy, ta nhận thấy 
rằng khu vực sản xuất đồ chơi nhựa tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu và 
năng lượng hơn khu vực sản xuất đồ chơi vải. Các số liệu chi tiết về 

Điện: 10.128.350 
kWh (74 %) 

Dầu: 10.423 lit(60%) 
Gas : 5280 kg 

Nước: 62.721 m3 

(65%) 

Nguyên vật liệu đầu 
vào 

Sản phẩm: 40.000.000 
chiếc (57%) 

Nước thải: 50.176 m3 
(65%) 

Rác thải không nguy hại 

Rác thải nguy hại: 9.000 
kg (89%) 

 
 
 

Nhà máy 
số 1 

 
 Sản 

xuất đồ 
chơi 
nhựa 

 

Điện: 3.599.456  
kWh (26%) 

Dầu: 6.900 lit (40%) 
Gas: 3360 kg 

Nước: 33.570 m3 
(35%) 

Nguyên vật liệu đầu 
vào 

Sản phẩm: 30.000.000 
chiếc (43%) 

Nước thải: 26.856 m3 
(35%) 

Rác thải không nguy hại 

Rác thải nguy hại: 1.086 
kg (11%) 

 
 
 

Nhà máy 
số 2 

 
 Sản 

xuất đồ 
chơi Vải 
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nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra sẽ được thể hiện trong mục cân 
bằng vật chất ở phía sau. 
3.2. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỰC HIỆN SXSH 
CỦA NHÀ MÁY 

3.2.1. Thiết lập nhóm SXSH 
3.2.2. Liệt kê các bước công nghệ 
a. Quy trình chi tiết các công đoạn sản xuất đồ chơi nhựa 
* Tạo khuôn mẫu  
* Công đoạn nghiền nhựa và trộn màu  
* Công đoạn đúc sản phẩm 
* Công đoạn gia công cắt gọt 
* Công đoạn sơn trang trí 
* Công đoạn lắp ráp, đóng gói 
b. Quy trình công nghệ sản xuất đồ chơi vải 
* Dập cắt vải  
* Trang trí chi tiết 
* May nối, ghép chi tiết thành sản phẩm 
* Kiểm tra, đóng gói  
3.2.3. Nhận dạng các công đoạn lãng phí 
Những công đoạn cần quan tâm chính ở đây là công đoạn 

nghiền, đúc, lắp ráp, cắt dập vải, hoạt động tiêu thụ điện và tiêu thụ 
nước. 
3.3. PHÂN TÍCH CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT CỦA NHÀ 
MÁY 

3.3.1. Chuẩn bị sơ đồ dòng của quá trình sản xuất 
3.3.2. Lập cân bằng vật chất cho công đoạn sản xuất chính 
3.3.3. Xác định chi phí nguồn thải 
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Bảng 3.3. Chi phí chất thải (1 ngày) 

Công 
đoạn Chất thải 

Lượng thải 
(Đơn vị) 

Giá mua 
nguyên liệu 

(vnđ/đơn 
vị) 

Giá bán 
phế liệu 
(vnđ/đơn 

vị) 

Chi phí 
xử lý 

(vnđ/đơn 
vị) 

Nghiền Nhựa 10 kg 21.000 13.000/kg  

Nhựa via/SP 
hỏng 

0,7 × 8099 
(kg) 19.500 13.000/kg  

Đúc 
Nước làm 

nguội 20 m3 9.747  3.200/m3 

SP lỗi 0.7 × 5000 
(kg) 19.500 13.000/kg  

Đinh, ốc vít, 
lò xo 3kg 80.000 11.000/kg  

Lắp ráp 
đồ chơi 
nhựa 

Hộp số, 
động cơ 

15 kg 
(750 cái) 

1.350/cái 14.000/kg  

Vải loại bỏ 
200 m2 

(20kg) 
125.000/m2  Tồn kho 

Cắt dập 
vải 

Giấy lót 
250 m2 

(30 kg) 
5.000/m2 1.500/kg  

Vải loại bỏ 
52 m2 

(52kg) 
125.000/m2  

 

175.000 
/khối 

(100kg) 

Nhãn SP 
15.000 cái 

(30 kg) 
350/cái 

 
 

175.000 
/khối 

(100kg) 

May 
máy 

Chỉ may 30 cuộn 
25.000 
/cuộn 

 Tồn kho 

Hàng vải 
loại 5 kg 125.000/m2  

175.000/kh
ối 

(100kg) 

Đóng 
gói 

Hàng nhựa 
loại bỏ 

70% x 
1000 kg 19.500/kg 13.000/kg  
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Bao/túi 
nilong dư 200 kg 42.000/kg 4.000/kg  

Thùng 
carton hỏng 

500 kg 
(250 m2) 

10.000/m2 
 

2.500/kg  

Nhãn dư 
thừa 

25000 cái 
(50kg) 

400/cái 3.000/kg  

Ruy băng 30 cuộn 
13.000 
/cuộn 

 Tồn kho 

3.3.4. Phân tích nguyên nhân dòng thải 
Dùng phương pháp xem xét 4M1E, bao gồm con người 

(man), phương pháp thực hiện (method), nguyên liệu (material), 
máy móc (machine) và môi trường (environment) 

Bảng 3.4. Phân tích nguyên nhân dòng thải 
Dòng thải Công đoạn Nguyên nhân 

Nhựa vụn, bụi nhựa Nghiền - Thao tác công nhân 
- Thiếu tấm chắn ở cửa 
xay nhựa. 

Tiếng ồn  Nghiền - Máy móc cũ. 
Nước làm nguội Đúc - Không có hệ thống làm 

mát tuần hoàn. 
Nhựa via Đúc - Yêu cầu chất lượng sản 

phẩm cao 
- Không có biện pháp tận 
dụng nhựa thừa. 

SP nhựa hỏng Ráp - Tay nghề công nhân 
- Chưa kiểm tra kỹ phụ kiện 
trước khi ráp 

Bụi sơn, hơi dung môi Sơn - Thao tác công nhân  
- Hệ thống quạt trần làm 
phân tán bụi sơn 

Vải không đạt yêu cầu Cắt dập - Khâu kiểm tra chất lượng 
đầu vào kém. 

Vải vụn Cắt dập - Công nghệ cũ. 
- Tay nghề công nhân 



17 

Giấy carton vụn Cắt dập - Công nghệ cũ. 
Tiếng ồn Cắt dập - Công nghệ cũ. 
SP không đạt yêu cầu May máy nối 

ghép chi tiết 
- Tay nghề công nhân kém. 

Bụi vải May máy - Công nghệ cắt dập cũ  
- Lượng sản phẩm Bụi 
Bông 

Nhồi bông, 
thổi bông 

- Thiếu thiết bị thu bụi bông 
tại phân xưởng 

Tiếng ồn May máy - Bảo trì máy móc  
Túi nilong đựng hàng 
dư, thùng carton hỏng 

Đóng gói - Thiếu sót của khâu mua 
hàng. 
- Tay nghề công nhân kém. 

Phụ kiện dư thừa Ráp, đóng gói - Thiếu sót của khâu mua 
hàng. 

Sử dụng năng lượng Toàn nhà máy - Chưa có ý thức tiết kiệm  
- Chưa có chương trình tiết 
kiệm năng lượng 

Sử dụng nước Toàn nhà máy - Chưa có ý thức tiết kiệm  
- Bảo trì không thường 
xuyên. 
- Chưa có biện pháp tái sử 
dụng nước. 

Sự cố, rủi ro Toàn nhà máy - Bảo trì  
- Ý thức của công nhân  
- Quản lý nội vi chưa tốt. 

3.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH 
3.4.1. Đề xuất các giải pháp SXSH 
3.4.2. Phân tích tính khả thi của các cơ hội SXSH 
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Bảng 3.6. Phân tích tính khả thi của các cơ hội 

Các cơ hội SXSH 

C
ó 

th
ể 

th
ực

 
hi
ện

 n
ga

y 
C
ần

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

tiế
p 

Lo
ại

 

Cơ sở lựa chọn 

Giải pháp 1: Chính sách 
mua hàng chặt chẽ  

x   Cân bằng giữa mua 
hàng và nhu cầu SX 
theo đơn đặt hàng 

Giải pháp 2: Thay các máy 
cắt dập bằng khuôn dao như 
hiện nay bằng máy cắt vải 
lazer 

x   Nhà máy đang đưa 
vào sử dụng thử 
nghiệm 1 máy. 

Giải pháp 3: Lắp đặt tấm 
chắn bằng cao su cho máy 
nghiền 

x   Giải pháp đơn giản 

Giải pháp 4: Lắp đặt tấm 
chắn bằng mica gương ở 
phía trên mỗi vị trí hút khí ở 
xưởng sơn 

x   Giải pháp đơn giản 

Giải pháp 5: Từng bước 
thay bóng đèn huỳnh quang 
bằng bóng đèn tiết kiệm 
điện cho toàn nhà máy 

x   Giải pháp tiết kiệm 
năng lượng phổ biến. 

Giải pháp 6:  Lắp biến tần 
cho máy đúc 

x   - Dựa vào kết quả 
phân tích năng lượng 
Phụ lục 7. 
- Nhà thầu bao bì cho 
Keyhinge đang áp 
dụng. 

Giải pháp 7: Giám sát chặt 
chẽ quá trình sơn, ráp, đóng 
gói 

x   Chỉ cần làm theo 
đúng quy trình. 

Giải pháp 8: Sử dụng vải 
tồn kho để may màn cho 
cửa sổ vào mùa hè 

x   Phân xưởng may có 
thể thực hiện giải 
pháp này. 
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Giải pháp 9: Tắt các vòi 
nước khi không sử dụng, 
bảo trì định kỳ đường ống 
cấp nước 

x   Giáo dục ý thức 
người lao động. 

Giải pháp 10: Tắt các thiết 
bị điện khi không cần thiết 
hoặc vào giờ nghỉ, bảo trì 
định kỳ thiết bị điện 

x   Giáo dục ý thức 
người lao động. 

Giải pháp 11: Lắp đặt hệ 
thống tháp giải nhiệt sử 
dụng nước tuần hoàn 

x   Nhà máy cung ứng 
bao bì cho Keyhinge 
đã sử dụng công nghệ 
này. 

Giải pháp 12: Mở thêm 
chuyền sản xuất sản phẩm 
nhựa gia dụng 

 x  Có thể vận dụng công 
nghệ của các cơ sở 
SX trên địa bàn. 

Giải pháp 13: Trang bị thêm 
máy đánh tơi vải vụn thành 
bông 

 x  Trên địa bàn Đà 
Nẵng đã có một số cơ 
sở sử dụng công nghệ  
đánh bông này.  

Giải pháp 14: Trang bị thêm 
máy sản xuất khay và thùng 
nhựa đựng con hàng 

x   Chi nhánh thành phố 
Vinh đã thực hiện thí 
điểm. 

3.5. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SXSH 
3.5.1. Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật 
Các yếu tố làm cơ sở để đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật: 

Chất lượng sản phẩm, công suất, yêu cầu về diện tích, thời gian 
ngưng sản xuất để lắp đặt, tính tương thích với các thiết bị đang 
dùng, các yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng, nhu cầu huấn luyện kỹ 
thuật, khía cạnh an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

3.5.2. Đánh giá tính khả thi về kinh tế 
* Các công việc cần làm ở nhiệm vụ này: 
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- Thu thập số liệu: Các chi phí đầu tư (thiết bị, xây, lắp đặt, 
huấn luyện, đào tạo,...), chi phí vận hành, các khoản tiết kiệm, thu 
lợi (nguyên liệu, lao động, năng suất). 

- Lựa chọn các tiêu chí đánh giá về kinh tế. 
- Tính toán kinh tế: Nếu các dòng tiền tương lai ước tính cố 

định bằng nhau, thì thời gian hoàn vốn sẽ là: 
Thời gian hoàn vốn (năm) = vốn đầu tư ban đầu/Dòng tiền ròng 

hàng năm 
Bảng 3.11. Kết quả đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế 

Giải pháp Đầu tư 
(vnđ/năm) 

Tiết kiệm 
(vnđ/năm) 

Tính khả thi 

Giải pháp 1 0 5.304.600.000 Cao 

Giải pháp 2 4.800.000.000 7.325.511.600 Cao 

Giải pháp 3 1.125.000 - Cao 

Giải pháp 4 22.310.000 - Trung bình 

Giải pháp 5 817.600.000 617.197.363 Trung bình 

Giải pháp 6 2.237.579.190 2.691.252.600 Cao 

Giải pháp 11 73.680.000 75.600.000 Cao 

Giải pháp 12 874.488.000 25.920.000.000 Cao 

Giải pháp 13 45.000.000 2.275.400.000 Cao 

Giải pháp 14 450.000.000 250.000.000 Trung bình 

Tổng 9.321.782.190 44.459.561.563  

 Chi phí trên chưa tính đến các chi phí phát sinh do sự cố 
trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. 

3.5.3. Đánh giá tính khả thi về mặt môi trường 
Tính khả thi về mặt môi trường được đánh giá theo 03 cấp độ: 

cao, trung bình, thấp tùy thuộc vào khả năng giảm thiểu lưu lượng 
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nước thải, tải lượng chất thải rắn và khí thải trong quá trình sản xuất. 
3.5.4. Lựa chọn các giải pháp khả thi nhất để thực hiện 
Sử dụng phương pháp cho điểm dựa vào tính khả thi của các 

giải pháp : 
 1 - 4 điểm : Tính khả thi thấp. 
 5 - 7 điểm : Tính khả thi trung bình. 
 8 - 10 điểm: Tính khả thi cao. 
 Một số các giải pháp như giải pháp 1 lập chính sách mua 

hàng và các giải pháp quản lý nội vi như giải pháp 7, 8, 9, 10 cần ưu 
tiên thực hiện trước và có thể thực hiện đồng thời. 

Bảng 3.13. Tổng kết lợi ích các mặt và thứ tự ưu tiên của các giải 
pháp SXSH 

Lợi ích các mặt của những 
giải pháp SXSH 

Các giải pháp SXSH Kinh 
tế 

50% 

Kỹ 
thuật 
30% 

MT 
20% Tổ

ng
 đ

iể
m

 

X
ếp

 lo
ại

 

Giải pháp 2: Thay các máy 
cắt dập bằng khuôn dao 
như hiện nay bằng máy cắt 
vải lazer 

8 4 9 2.7 10 2 8.7 4 

Giải pháp 3: Lắp đặt tấm 
chắn bằng cao su cho máy 
nghiền 

8 4 8 2.4 9 1.8 8.2 5 

Giải pháp 4: Lắp đặt vách 
chắn bằng mica gương ở 
phía trên mỗi vị trí hút khí 
ở xưởng sơn 

6 3 7 2.1 8 1.6 6.7 6 

Giải pháp 5: Từng bước 
thay bóng đèn huỳnh 
quang bằng bóng đèn tiết 
kiệm điện cho toàn nhà 
máy 

9 4.
5 9 2.7 9 1.8 9 2 
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Giải pháp 6: Lắp biến tần 
cho máy đúc 

1
0 

5.
0 7 2.1 9 1.8 8.9 3 

Giải pháp 11: Lắp đặt hệ 
giải nhiệt sử dụng nước 
tuần hoàn 

1
0 5 9 2.7 9 1.8 9.5 1 

Giải pháp 12: Mở thêm 
chuyền sản xuất sản phẩm 
nhựa gia dụng 

8 4 6 1.8 3 0.6 6.4 9 

Giải pháp 13: Trang bị 
thêm máy đánh tơi vải vụn 
thành bông 

8 4 7 2.1 4 0.8 6.9 7 

Giải pháp 14: Trang bị 
thêm máy sản xuất khay và 
thùng nhựa đựng con hàng 

7 3.
5 8 2.4 3 0.6 6.5 8 

3.6. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SXSH 
3.6.1. Phương án thực hiện 
Các biện pháp thuộc về chính sách và quản lý nội vi không yêu 

cầu nhiều về kinh tế, kỹ thuật, chủ yếu là nhận thức của người lao 
động ta ưu tiên thực hiện trước, hoặc thực hiện đồng thời với các giải 
pháp khác theo thứ tự ưu tiên. 

3.6.2. Giám sát và đánh giá kết quả 
Vận hành thử và theo dõi chế độ hoạt động một cách định tính, 

cũng có thể định lượng sơ bộ.Thẩm tra để chứng minh quá trình lắp 
đặt và vận hành phù hợp với các thông số kỹ thuật. 
3.7. DUY TRÌ SXSH 

KẾT LUẬN 
a. Đánh giá kết quả đạt được 

Có một số giải pháp đơn giản có thể thực hiện được ngay và 
đem lại hiệu quả tức thì, không những mang lại lợi ích kinh tế mà 
còn cải thiện được điều kiện môi trường làm việc. 
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Ø Lợi ích kinh tế 
Với các giải pháp có tính khả thi cao, thời gian hoàn vốn nhanh, 

nên khi thực hiện các giải pháp này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho 
nhà máy. Đồng thời giảm chi phí xử lý môi trường và chất thải đầu 
ra. Có thêm chi phí làm động lực để thực hiện các giải pháp còn lại 
theo như khả năng ưu tiên đã tính toán. 

Từ việc phân tích sơ bộ tính khả thi về mặt kinh tế, áp dụng 
SXSH giúp nhà máy tiết kiệm được hơn 44 tỷ đồng/ năm so với 
khoảng đầu tư ban đầu 9 tỷ đồng. Trong thời gian tới sẽ có các chi 
phí phát sinh như nhân công, đầu tư thêm máy móc, khắc phục sự cố 
nhưng nhìn chung việc áp dụng SXSH cho nhà máy đồ chơi 
Keyhinge Toys sẽ mang lại hiệu quả cao về kinh tế. 

Ø Lợi ích môi trường 
Thực hiện SXSH cho nhà máy Keyhinge Toys mang lại nhiều 

lợi ích thiết thực về môi trường: Giảm đáng kể lượng nước thải, chất 
thải rắn trong quá trình sản xuất; tận dụng và thu hồi được các sản 
phẩm thải ra như nhựa thừa hay vải thừa. 

Các giải pháp xử lý ở phân xưởng sơn, nghiền, dập đã giải 
quyết được các vấn đề môi trường như bụi, mùi, tiếng ồn giúp cải 
thiện môi trường và nâng cao hiệu quả cho hệ thống xử lý chất thải 
hiện có và cải thiện điều kiện làm việc của phân xưởng để bảo vệ sức 
khỏe người lao động. 

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng giảm được 2.617.507 
kWh/năm tương đương với 1.852 tấn khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính/năm. 
b. Kiến nghị và đề xuất 

Do thời gian thực hiện có hạn, nên đề tài chỉ nghiên cứu đề 
xuất các giải pháp SXSH và lựa chọn giải pháp khả thi để thực hiện 
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trong hoàn cảnh hiện tại, trong khi đó SXSH là một chiến lược lâu 
dài nên đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu cho phù hợp với đặc thù của 
nhà máy theo từng giai đoạn phát triển. 

Để đạt kết quả tốt nếu nhà máy tiến hành SXSH thì tác giả có 
một số kiến nghị sau: 
Ø Đối với lãnh đạo cơ sở : 

Triển khai và thực hiện ngay các giải pháp dễ thực hiện, chủ 
yếu là các nhóm giải pháp thuộc về quản lý nội vi hay chính sách 
mua hàng. Thiết lập chương trình nâng cao nhận thức cho công nhân 
trong quá trình sản xuất. 

Tiếp theo là thực hiện các giải pháp có tính khả thi cao để 
mang lại lợi ích kinh tế và môi trường cho nhà máy. 

Nghiên cứu các giải pháp cần phân tích thêm theo thứ tự ưu 
tiên đã liệt kê để có chiến lược phù hợp.  

Cần giám sát, đo đạc kiểm chứng đánh giá kết quả và duy trì 
SXSH. 

Đề xuất các cơ quan chức năng để được hỗ trợ vốn và nhân lực 
để khai các giải pháp SXSH một cách hiệu quả. 
Ø Đối với  cơ quan chức năng : 

Sự thành công của một dự án SXSH đòi hỏi sự hỗ trợ từ nhiều 
phía, trong đó sự nỗ lực của doanh nghiệp là chủ yếu, nhưng sự hỗ 
trợ và khuyến khích từ Nhà Nước về nguồn vốn và nhân lực không 
kém phần quan trọng. Vì vậy các cơ quan chức năng cần ban hành 
các quy định, chính sách khuyến khích về thuế, nguồn vốn,…  để 
thúc đẩy các doanh nghiệp tích cực tham gia SXSH nhằm tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường.  


