
Phụ lục 1 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN 

 NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI  

VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân 

dân huyện Trà Cú) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 

1. Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của công nhân đi vệ sinh 

2. Dòng nuớc thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí xả nước thải (trường hợp có từ 02 dòng nước thải xả vào nguồn nước 

tiếp nhận trở lên, các dòng nước thải tiếp theo được mô tả tương tự dòng nước thải 

thứ nhất): Hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

2.1 Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của khu vực tại ấp 

Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

2.2 Vị trí xả nước thải (nêu rõ vị trí xả nước thải vào nguồn tiếp nhận): 

- Ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000: kinh tuyến trục 9°40’ 

29.96’’ Bắc; 106°15’58.57’’ Đông) 

2.3 Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 3,8m
3
/ngày 0,38m

3
/giờ. 

2.3.1 Phương thức xả nước thải (ghi rõ hệ thống dẫn nước thải sau xử lý đến 

vị trí xả vào nguồn nước tiếp nhận và phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào 

nguồn nước là bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa dòng,…): Nước 

sử dụng sinh hoạt của công nhân qua hệ thống hầm tự hoại ba ngăn (xử lý nước thải 

tập trung) sau đó tự chảy qua hệ thống ống nhựa vào nguồn tiếp nhận. 

2.3.2 Chế độ xả nước thải (ghi rõ xả nước thải là liên tục (24 giờ) hay gián 

đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo 

các thời điểm trong ngày): Chủ yếu nước thải sinh hoạt, xã thải có gián đoạn, trong 

thời gian công nhân làm việc. 

2.3.3 Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 

với nước thải (ghi tên quy chuẩn áp dụng), cụ thể như sau: 
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Chất ô nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho 

phép QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cmax) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 pH - 5 - 9  2 lần/năm 

2 SS mg/L 100 2 lần/năm 

3 BOD5 mg/L 50 2 lần/năm 

4 PO43--P mg/L 10 2 lần/năm 

5 NO3--N mg/L 50 2 lần/năm 

6 NH4+-N mg/L 10 2 lần/năm 

7 H2S mg/L 4 2 lần/năm 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 20 2 lần/năm 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRUỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị 

quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có): 

1.1 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt của công nhân được xử lý bằng hầm 

tự hoại 3 ngăn, sau đó được hệ thống dẫn nước thải vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung xử lý trước khi thải vào hệ thống thoát nước công cộng của khu vực. 

1.2 Công trình, thiết bị xử lý nước thải (trường hợp có từ 02 công trình, thiết 

bị trở lên, các công trình, thiết bị tiếp theo được mô tả tương tự công trình, thiết bị 

thứ nhất): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - Tóm tắt quy trình công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

 Công suất thiết kế: Công suất tối đa 10 m
3
/ngày.đêm 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 

thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục A Phụ lục này): 

1.3 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố (nếu có): Giám 

sát môi trường trong hoạt động. 

Bùn hoàn lưu 

Bình lọc áp lực 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể lắng Bể thu gom bùn 

Vận chuyển 

Bể điều hòa Sục khí 

Clorine, Javen 
Khử trùng 

Hố thu gom 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Song chắn rác 

Bể trung gian 

Nước thải sau 

xử lý 

 

Nước thải 

sinh hoạt 

 



2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm (nếu thuộc trường hợp phải vận hành thử 

nghiệm): 

2.1 Thời gian vận hành thử nghiệm (ghi rõ khoảng thời gian): 6/2022 

2.2 Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 6/2022 

2.2.1Vị trí lấy mẫu (theo vị trí được cấp phép tại Phần A Phụ lục này): Đầu ra 

tiếp xúc với cống công cộng của khu vực. 

2.2.2 Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (theo nội 

dung được cấp phép tại Phần A Phụ lục này): 

2.3 Tần suất lấy mẫu (ghi rõ tần suất theo quy định): 6 tháng/lần 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1 Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở 

bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A 

Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2 Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi (nếu 

có): Không có 

3.3 Trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi nếu có sự cố bất thường ảnh 

hưởng xấu tới chất lượng nước trong công trình thủy lợi, chủ dự án đầu tư, cơ sở 

phải báo cáo kịp thời về cơ quan cấp Giấy phép môi trường, cơ quan chức năng 

quản lý công trình thủy lợi. 

3.4 Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có). 

3.5 Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có). 

 

 

 

  



Phụ lục 2 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA  

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày ... tháng ... năm ... của  

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú) 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên (ghi rõ 

chủng loại, khối lượng phát sinh theo tháng hoặc theo năm): Thùng nhựa đựng keo 

dán, số lượng phát sinh 5kg/tháng. 

1.2 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

(ghi rõ chủng loại, khối lượng phát sinh theo tháng hoặc theo năm):Do Cty thực 

hiện gia công phần mũ đôi giày nên lượng phát sinh chất thải công nghiệp rất ít 

10kg/tháng. 

1.3 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh (ghi rõ khối lượng phát sinh 

theo tháng hoặc theo năm):130kg/tháng 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1.1 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: Bố trí thùng 

chứa và khu vực lưu trữ riêng, có ván cảnh báo chất thải nguy hại và xử lý thường 

xuyên theo quy định. 

2.1.2 Thiết bị lưu chứa (ghi rõ quy cách, cấu tạo, khối lượng có khả năng lưu 

chứa): Loại thùng rác 120kg có bánh xe đẩy và nắp đậy kín. 

- Kho/khu vực lưu chứa trong nhà (trường hợp có từ 02 kho/khu vực lưu chứa 

trở lên, các kho lưu chứa tiếp theo được mô tả tương tự kho/khu vực lưu chứa thứ 

nhất): 01 kho chứa chất thải nguy hại 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 3m
2
 

- Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: Xây bằng tường gạch, 

cửa và vách ngăn bằng tôn. 

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải (nếu có, bao gồm tự xử 

lý chất thải y tế theo mô hình cụm) 

3.1 Hệ thống, công trình, thiết bị tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải nguy 

hại (trường hợp có từ 02 hệ thống, công trình, thiết bị trở lên, các hệ thống tiếp 

theo được mô tả tương tự hệ thống, công trình, thiết bị thứ nhất): Không sử dụng 

tái chế. 

 

 



B. YÊU CẦU VỀ PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG (nếu có) 

1. Phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ: Bố trí bình chữa cháy, đúng nới quy 

định; đặt biển báo phòng cháy chữa cháy và nội quy công ty ở chổ dễ nhìn thấy. Lập 

các kế hoạch tổ chức ứng phó sự cố cháy nổ tại Công ty. 

2. Yêu cầu về an toàn lao động: Các công nhân phải đeo khẩu trang và các thiết 

bị bảo hộ lao động khi làm việc, trang bị tủ thuốc và vật tư y tế có thể sơ cấp cứu kịp 

thời khi có sự cố tai nạn lao động sảy ra. 

3. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các công trình, hệ thống sử lý nước thải sinh 

hoạt của công nhân; hệ thống điện, các thiết bị may. 

5. Thực hiện đúng như nội dung về việc phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường trong báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Côn ty. 


