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Điện Biên, ngày       tháng     năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, lấy mẫu trong quá trình vận hành thử nghiệm đối với Nhà 

máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

   
 

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án Nhà máy 

chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 

Theo văn bản số 1280/STNMT-MT ngày 12/12/019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Điện Biên về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử 

lý chất thải để vận hành thử nghiệm của Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ 

Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 

Để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm của Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, ngày 03/01/2020, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra và thực hiện quan trắc, lấy 

mẫu phân tích môi trường, cụ thể như sau: 

1. Hiện trạng chung tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu 

Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy chế biến tinh bột sắn đang hoạt động với 

công suất khoảng 140 tấn sắn tươi/ngày (tương đương 40 tấn tinh bột/ngày); nhà 

máy đang vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy trình và thực hiện bơm 

toàn bộ nước rửa củ về téc biogas để xử lý cùng với nước thải sản xuất. 

Về hiện trạng cảm quan môi trường nước sông Nậm Núa: 

- Vị trí trước khi chảy qua nhà nhà máy: Tại vị trí ngã 3 sông Nậm Núa 

(chân cầu treo đi vào xã Hẹ Muông), nước sông có màu vàng đục; qua xác định 

sơ bộ, nguyên nhân nước sông có màu vàng đục do ở phía thượng nguồn cách 

nhà máy khoảng 9 km có cơ sở đang khai thác cát. 

- Vị trí sau khi cháy qua nhà máy: màu nước sông không thay đổi so với vị 

trí trước khi chảy qua nhà máy, nước có màu vàng đục; tại vị trí cửa xả nước 

thải đã qua xử lý, không phát hiện biểu hiện bất thường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu đơn vị được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

thực hiện quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường, theo đó, đã thực hiện lấy 05 

mẫu, trong đó:  

- 02 mẫu nước mặt sông Nậm Núa (tại vị trí sông Nậm Núa trước khi chảy 

qua nhà máy và sau khi chảy qua nhà máy);  
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- 02 mẫu nước thải trước khi xử lý (tại vị trí bể nước thải sản xuất tinh bột 

và bể nước rửa củ);   

- 01 mẫu nước thải sản xuất sau xử lý (tại điểm xả thải ra sông Nậm Núa). 

Quá trình lấy mẫu được thực hiện dưới sự giám sát của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, sự chứng kiến của Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp - Điện Biên 

và đại diện Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Điện Biên. 

2. Kết quả phân tích mẫu kiểm chứng trong quá trình vận hành 

chạy thử của Nhà máy 

2.1. Đối với nước mặt sông Nậm Núa trước và sau khi chảy qua nhà máy 

Kết quả phân tích 10 chỉ tiêu và so sánh với QCVN 08-MT : 2015/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt: Nước mặt sông Nậm Núa 

trước và sau khi chảy qua nhà máy đều cơ bản đạt so với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT; có 1/10 chỉ tiêu là Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt giới hạn 

cho phép từ 1,35 lần đến 1,56 lần (nguyên nhân được xác định là do phía thượng 

nguồn cách nhà máy khoảng 9 km có một cơ sở đang khai thác cát). 

2.2. Đối với nước thải trước khi xử lý  

Nước thải sản xuất: Kết quả phân tích 08 chỉ tiêu đặc trưng của nước thải 

chế biến tinh bột sắn và so sánh với QCVN 63:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn cho thấy: Có 3/8 chỉ tiêu nằm 

trong giới hạn cho phép, 5/8 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép từ  4,2 lần đến 29,6 

lần (các chỉ tiêu quan trọng BOD5, COD, Xyanua, tổng Coliform đều vượt giới 

hạn ở mức cao). 

Nước rửa củ: Kết quả phân tích 08 chỉ tiêu đặc trưng của nước thải chế biến 

tinh bột sắn và so sánh với QCVN 63:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chế biến tinh bột sắn cho thấy: Có 2/8 chỉ tiêu nằm trong giới hạn 

cho phép, 6/8 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép từ  4,6 lần đến 23 lần (các chỉ tiêu 

quan trọng BOD5, COD, Xyanua, tổng Coliform đều vượt giới hạn ở mức cao). 

2.3. Đối với nước thải sản xuất sau khi xử lý 

Kết quả phân tích 08 chỉ tiêu đặc trưng của nước thải chế biến tinh bột sắn 

và so sánh với QCVN 63:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải chế biến tinh bột sắn cho thấy: Có 7/8 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép, 

chỉ có 1/8 chỉ tiêu Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) vượt giới hạn cho phép 1,3 lần. 

(Kết quả phân tích mẫu chi tiết kèm theo) 

Từ kết quả phân tích cho thấy, nước thải sản xuất sau xử lý của nhà máy đã 

cơ bản đạt so với QCVN 63:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải chế biến tinh bột sắn, có 01 chỉ tiêu Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) vượt 

giới hạn cho phép 1,3 lần, tuy nhiên, chỉ tiêu này so với trước khi được xử lý đã 

giảm 22 lần (từ 1.480 mg/l giảm xuống 67 mg/l). 

So với nước thải sản xuất sau xử lý năm 2018, kết quả nước thải sản xuất 

sau xử lý năm 2019 giảm hơn rất nhiều so với nước thải sản xuất sau xử lý năm 
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2018, cụ thể: Các chỉ tiêu đã giảm từ 6,6 lần đến 67 lần, trong đó các chỉ tiêu quan 

trọng như Xyanua giảm 12,6 lần, tổng Coliform giảm 67 lần và đều nằm trong 

giới hạn cho phép; chỉ tiêu BOD5 của nước thải sau xử lý năm 2019 tuy vượt giới 

hạn cho phép 1,3 nhưng so với năm 2018 đã giảm 13,4 lần (900,3 mg/l giảm 

xuống 67 mg/l). 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

3.1. Đối với Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp - Điện Biên 

Yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm của 

Nhà máy theo nội dung thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công 

văn số 1280/STNMT-MT ngày 12/12/019 và Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

của Công ty theo Văn bản số 72/HDĐB ngày 03/12/2019. 

Thực hiện vận hành, điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, 

đảm bảo tất cả các chỉ tiêu của nước thải sản xuất sau xử lý đạt yêu cầu theo 

QCVN 63:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến 

tinh bột sắn, đặc biệt đối với chỉ tiêu Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5). 

Thường xuyên theo dõi, giám sát, quan trắc chất lượng nước thải sau xử 

lý để kịp thời điều chỉnh công suất sản xuất, công nghệ xử lý; lưu giữ kết quả 

phân tích để cung cấp cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu. Trường hợp xảy ra sự 

cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, phải dừng ngay hoạt động vận 

hành thử nghiệm và kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và các cơ quan 

chức năng, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện việc khắc phục, xử lý ô nhiễm, 

đánh giá, đền bù thiệt hại (nếu có). 

Do chưa chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, phụ thuộc vào khối lượng 

sắn thu hoạch của người dân nên trong giai đoạn vận hành thử nghiệm đợt 1 (từ 

ngày 12/12/2019 đến 15/01/2020), nhà máy mới chỉ hoạt động với công suất 

100-200 tấn sắn tươi/ngày, trung bình 140 tấn sắn tươi/ngày, đạt 50% so với 

công suất thiết kế. Vì vậy, kết quả quan trắc chất thải sau xử lý của nhà máy 

chưa thực sự phản ánh đầy đủ hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải.  Để đánh 

giá tổng thể, chính xác hiệu quả vận hành của dây truyền sản xuất, đặc biệt là 

hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải, trong thời gian vận hành thử 

nghiệm đợt 2, yêu cầu nhà máy hoạt động đảm bảo 100% công suất thiết kế. 

(theo Thông báo số 07/TB-HDĐB ngày 13/01/2020 của Công ty Cổ phần tinh 

bột Hồng Diệp Điện Biên về việc tạm dừng hoạt động nhà máy tinh bột sắn để 

nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020, nhà máy ngừng sản xuất từ ngày 14/01/2020 và 

bắt đầu vận hành thử nghiệm đợt 2 từ ngày 15/02/2020). Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tiếp tục kiểm tra và lấy mẫu kiểm chứng đột xuất. 

3.2. Đối với UBND huyện Điện Biên 

Chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn, UBND 2 xã Núa Ngam và Hẹ 

Muông tăng cường công tác giám sát các hoạt động sản xuất và xả thải của nhà máy, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong khu vực và trên địa bàn. 
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3.3. Đối với UBND các xã: Hẹ Muông, Núa Ngam 

Tăng cường công tác giám sát các hoạt động xả thải của Nhà máy, duy trì việc 

trao đổi thông tin giữa người dân và chính quyền địa phương. Khi có thông tin phản 

ánh của người dân hoặc phát hiện hoạt động xả thải bất thường của nhà máy cần 

thông tin kịp thời cho UBND huyện Điện Biên, Phòng Tài nguyên môi trường, 

Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh... để phối 

hợp xử lý. 

Trên đây là Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm 

tra, lấy mẫu đợt 1 trong quá trình vận hành thử nghiệm của Nhà máy chế biến 

tinh bột sắn xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- CTCP tinh bột Hồng Diệp- Điện Biên (để t/h) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Điện Biên;                (để p/h) 

- Phòng CSMT- Công an tỉnh ĐB; 

- UBND các xã: Hẹ Muông,  

Núa Ngam; 

- Lưu VT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngôn Ngọc Khuê 

 

 


		khuenn.sntmt@dienbien.gov.vn
	2020-01-17T09:24:53+0700


		khuenn.sntmt@dienbien.gov.vn
	2020-01-17T09:26:33+0700


		stnmt@dienbien.gov.vn
	2020-01-17T14:10:29+0700


		2020-01-17T14:12:09+0700


		2020-01-17T14:12:27+0700


		stnmt@dienbien.gov.vn
	2020-01-17T14:15:31+0700




