
 
 

Phụ lục I 

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:           /GPMT-UBND ngày        /11/2022                   
của UBND tỉnh Nam Định) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 

1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và 
nước thải khu vực nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ, sau đó được thu gom 
về hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất 

 Nước thải sản xuất phát sinh (từ khâu làm sạch bụi bẩn ở xưởng CMP, khâu 
làm sạch đế ở xưởng gia công đế cao su (xưởng X8); nước thải từ quá trình làm 
sạch khuôn in, khuôn mẫu, rửa dụng cụ dính hóa chất; nước làm mát thiết bị máy 
móc công đoạn ép đế CMP và chi tiết đế cao su; nước cấp cho quá trình rửa lọc; 
nước làm mát nhà xưởng) được dẫn về bể thu gom nước thải sản xuất, sau đó 
được bơm lên hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sản xuất công suất 30 m3/ngày.đêm. 
Sau khi xử lý sơ bộ, nước thải sản xuất theo đường ống PVC D110 dẫn về trạm 
xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 
thải, vị trí xả nước thải  

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải và vị trí xả nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Đại Tám 15 phía Đông dự án, tại thôn 
Đông Kỳ, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

- Vị trí xả nước thải: Tại 01 điểm xả vào kênh Đại Tám 15; tọa độ vị trí xả 
nước thải X = 2240369, Y = 564779 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, 
múi chiếu 30). 

2.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 500 m3/ngày.đêm. 

2.2.1. Phương thức xả nước thải 

Nước thải sau xử lý được bơm cưỡng bức vào đường ống PVC D400 ra kênh 
Đại Tám 15 tại một cửa xả phía Đông dự án. 

2.2.2. Chế độ xả nước thải: Gián đoạn.  

2.2.3. 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 QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - 
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Áp dụng hệ số Kq = 0,9; 
Kf  = 1,1; Cmax = C đối với các thông số: Độ màu, pH, coliform), cụ thể như sau: 

Bảng 1: Giới hạn giá trị thông số trong nước thải sau xử lý 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

 QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột B 

Giá trị C Giá trị Cmax 

1 pH - 5,5 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Độ màu Pt/Co 150 150 

3  BOD5 mg/l 50 49,50 

4 COD mg/l 150 148,50 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 99,00 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 9,90 

7 Tổng N mg/l 40 39,60 

8 Tổng P mg/l 6 5,94 

9 Clo dư  mg/l 2 1,98 

10 Sunfua mg/l 0,5 0,50 

11 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l 10 9,90 

12 Cr (VI) mg/l 0,1 0,10 

13 Fe mg/l 5 4,95 

14 Tổng phenol mg/l 0,5 0,50 

15 Chì mg/l 0,5 0,50 

16 Coliform MPN/100ml 5.000 5.000 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI 

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

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 sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và nước thải khu 
vực nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ sẽ được thu gom bằng ống PVC 
D220, D300 về bể thu gom nước thải sinh hoạt, sau đó bơm lên hệ thống xử lý 
nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày.đêm tiếp tục xử lý. 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất được thu gom bằng đường ống 
PVC D150 từ các xưởng sản xuất về bể thu gom nước thải sản xuất thể tích 09 
m3. Nước thải từ bể thu gom sau đó được máy bơm lên thiết bị xử lý hóa lý công 
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suất 30 m3/ngày.đêm. Sau  đó nước thải theo đường ống PVC D300 tự chảy về 
bể điều hòa của trạm xử lý nước thải  tập  trung công suất 500 m3/ngày.đêm để 
tiếp tục xử lý.  

- Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom về trạm xử lý nước thải tập 
trung công suất 500 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B); 
trong đó 30% nước thải được tái sử dụng cho nhà vệ sinh và tưới cây, 70% nước 
thải được thải ra kênh Đại Tám 15 phía Đông dự án. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý hóa lý 30 m3/ngày.đêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải công suất 500 

m3/ngày.đêm 

 

 

 

Bể khuấy nhanh  

Bể thu gom nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất 

Bể lắng hóa học  

Bể keo tụ  

Bể nén bùn   
 bùn 

Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công 
suất 500 m3/ngày.đêm 

PAC, NaOH 

Polymer PAA 

Bể điều hòa nước thải sản xuất 

Máy ép bùn 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 
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Bể tự hoại              
3 ngăn 

Bể điều hòa  

Bể keo tụ  

Bể hiếu khí 

Bể nén bùn  

Xử lý định kỳ 

Kênh Đại 
Tám 15 phía 
Đông dự án 

Bể khử nitơ  

Polymer 

Bể tách 
dầu mỡ 

Nước thải 
sinh hoạt 

Nước thải 
nhà bếp Song chắn rác 

Bể thu gom tập  trung 
nước thải sản xuất  

Hệ thống xử 
lý hóa lý    

công suất 30 
m3/ngày.đêm 

Bể thu 
gom tập 

trung 
nước thải 
sản xuất 

Bể lắng sinh học 

 Bể trung gian  

Bể khuấy nhanh  

Bể lắng hóa học  

Bể chứa nước 
sau xử lý 

Bùn tuần hoàn 

Bùn 
thải 

Cấp khí 

NaOH, PAC 

Thiết bị tách rác 

Máy ép bùn  

Nước thải 
sản xuất 

Hố ga  
01 m3  

Bể chứa nước  

Bồn lọc cát 

Bể khử trùng 

Bể bùn sinh học 

Bùn 
thải 

Bùn 
thải 

Ca(ClO)2 

Cấp khí 

Bồn lọc than 

Nước rửa ngược 

Nước rửa ngược 

Xả thải 
70% 

Tái sử dụng 
30% Nhà vệ sinh + 

tưới cây 
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(Chi tiết thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải được nêu trong                                   
báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án) 

- Hóa chất sử dụng 

Bảng 2: Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên hóa chất ĐVT 
Định mức 
tiêu hao 

Lượng sử 
dụng/tháng 

1 PAA (Polymer) kg 0,2 100 

2 PAC kg 0,24 120 

3 Hóa chất điều chỉnh pH (NaOH) kg 1 500 

4 Ca(ClO)2 lit 0,36 180 

1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Bố trí 02 người vận hành giám sát hệ thống xử lý nước thải và được đào tạo 
đáp ứng yêu cầu vận hành; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hệ thống xử 
lý nước thải. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải sau xử lý không đạt quy 
chuẩn cho phép, Chủ dự án đóng van xả nước thải ra ngoài môi trường, cử cán bộ 
tìm nguyên nhân, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải sau xử lý 
đạt quy chuẩn cho phép mới cho hệ thống vận hành trở lại. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Từ tháng 12/2022 đến tháng 02/2023. 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

- Thiết bị xử lý hóa lý công suất 30 m3/ngày.đêm. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày.đêm. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu 

Theo vị trí được cấp phép tại mục A Phụ lục này. 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

Như tại mục 2.2.3 mục A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu 

- Tiến hành lấy mẫu trong 03 ngày liên tiếp với 01 mẫu đầu vào tại bể điều 
hòa và 03 mẫu đầu ra tại bể chứa nước sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập 
trung công suất 500 m3/ngày.đêm. Tần suất lấy mẫu 01 lần/ngày.  

- Chủ dự án phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình giám 
sát lấy mẫu. 
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3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo 
đảm nước thải xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B); 30% nước thải được 
tái sử dụng cho nhà vệ sinh và tưới cây, 70% nước thải được thải ra kênh Đại 
Tám 15 phía Đông dự án. Không được phép lắp đặt đường ống khác để xả nước 
thải chưa xử lý ra môi trường. 

3.2. Trường hợp xả thải vào kênh Đại Tám 15 nếu có sự cố bất thường ảnh 
hưởng xấu tới chất lượng nước của kênh Đại Tám 15, chủ dự án phải báo cáo về 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 
huyện Nghĩa Hưng để xem xét, hướng dẫn. 

3.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép 
môi trường. Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, phải 
báo cáo cơ quan cấp giấy phép xem xét, giải quyết. 

- Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có nhật ký vận hành ghi chép 
đầy đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra); các thông số đặc trưng của 
nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất 
sử dụng; bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ 
theo quy định. 

- Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố bất thường xảy ra đối với trạm xử 
lý nước thải, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hưng để kịp thời xử lý./. 
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