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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La; 

- Địa chỉ văn phòng: Số 55, đường Tô Hiệu, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành 

phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Trần Quyết Chiến 

- Điện thoại: 02123.854934 

 - Fax: 02123.854.539  Email: sowasucom@yahoo.com.vn  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500154649 Cấp lần đầu ngày 

18/04/2005; Cấp thay đổi lần thứ 7, ngày 7 tháng 1 năm 2021. Cơ quan cấp: Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Bó Ly - CNCN Thuận Châu 

- Địa điểm thực hiện: bản Bó, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

- Chi nhánh cấp nước Thuận Châu - Công ty cổ phần cấp nước Sơn La được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 

2698/GP-UBND ngày 09/11/2016. 

- CNCN Thuận Châu - Công ty cổ phần cấp nước Sơn La được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2703/GP-UBND 

ngày 09/11/2016. 

- Công ty cổ phần cấp nước Sơn La – CNCN Thuận Châu được UBND 

huyện Thuận Châu cấp Giấy Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường  đơn giản 

tại Giấy xác nhận số 23/GXN-UBND ngày 10/01/2013. 

- Quy mô của cơ sở: Cơ sở thuộc dự án nhóm C, Quy định tại Khoản 3, Điều 8, 

Luật Đầu tư công số: 39/2019/QH14.  

 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Cơ sở đi vào hoạt động năm 2006 

- Quy mô: Trạm cấp nước Bó Ly - CNCN Thuận Châu thuộc Công ty Cổ 

phần cấp nước Sơn La khai thác nước từ nguồn nước hang Karst tại Bản Bó, xã 

Chiềng Ly, huyện Thuận Châu với công suất cấp nước 2.000m
3
/ngày. 
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3.2. Quy mô xây dựng các hạng mục của cơ sở: Tổng diện tích sử dụng đất 

của cơ sở là 209 m
2
. 

3.3. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Nguồn nước thô của Trạm cấp nước Bó Ly được lấy từ nguồn nước dưới đất 

về cơ bản chất lượng nước tương đối tốt có độ đục và hàm lượng TSS thấp do vậy 

các quá trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt tương đối đơn giản. Sơ đồ mô tả công 

nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt của trạm cấp nước Bó Ly như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước tại trạm cấp nước 

Nước thô được bơm từ hang Karst qua trạm bơm cấp I đưa về Nhà máy xử 

lý qua đường ống dẫn nước thô với lưu lượng 2.000m
3
/ ngày đêm. Tại bể trộn, hoá 

chất xử lý (polymer) được đưa vào hoà trộn với nước thô. Sau đó nước thô được 

đưa sang bể phản ứng. Tại bể phản ứng, quá trình phản ứng keo tụ xảy ra tạo thành 

các bông cặn có trọng lượng, kích thước đủ lớn và được chuyển sang lắng ở bể 

lắng lamen. Cặn lắng ở bể lắng được chuyển về hố chứa và lắng bùn, phần nước 

trong trên bề mặt bể lắng được chảy ra suối, phần cặn được chuyển sang sân phơi 

bùn. Bể lọc trọng lực là công đoạn cuối cùng trong quá trình làm trong nước; dưới 

tác dụng của của vật liệu lọc (cát thạch anh) các hạt cặn lơ lửng chưa được lắng ở 

bể lắng sẽ được giữ lại ở bể lọc và một phần vi sinh có trong nước cũng được loại 

bỏ. Nước sau khi đi qua bể lọc sẽ được dẫn về bể chứa. Đồng thời hóa chất khử 

trùng cũng được đưa vào. Chức năng của bể chứa là điều hoà chế độ làm việc của 

trạm bơm cấp II và đảm bảo thời gian nước lưu lại bể chứa để vi sinh vật có thể bị 

tiêu diệt hoàn toàn bởi chất khử trùng bằng Javen. Nước sau khi được khử trùng ở 

bể chứa được trạm bơm cấp II bơm vào mạng lưới đường ống để chuyển đến nơi 

tiêu thụ. 

Nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất: 

Nước từ 

Hang 

Karst 

Hố 

Thu 

Bể lắng 

Lamen 

Bể lọc 

áp lực 

Trạm 

bơm 

cấp I 

Bể chứa 

nước sạch 

Khử trùng bằng 

Javen 

Trạm bơm 

cấp II 

Mạng lưới 

phân phối 

SCR SCR 
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+ Nguồn nước: Lấy từ nước dưới đất từ điểm lộ với lưu lượng 2.000 m
3
/ngày. 

+ Cát thạch anh. 

+ Hóa chất: Keo tụ, Javen. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Sản phẩm của cơ sở là nước thương phẩm với công suất tối đa là 

2.000m
3
/ngày. Theo báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần 

cấp nước Sơn La năm 2022 sản lượng cấp nước của Trạm cấp nước Bó Ly là 

553.370 m
3
/năm tương đương 1.516,1 m

3
/ngày. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở  

4.1. Nhu cầu sử dụng điện 

 Nguồn điện của Trạm cấp nước Bó Ly sử dụng mạng điện chung của xã 

Chiềng Ly, huyện Thuận Châu thông qua trạm biến áp chung của đô thị. Theo báo 

cáo thống kê của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La tổng lượng điện tiêu thụ của 

Trạm cấp nước Bó Ly năm 2022 là 180.041 kWh/năm. Tương đương 493 

kWh/ngày. 

4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước ngọt cấp cho Trạm cấp nước Bó Ly được lấy từ hang Karst với 

công suất 2.000 m
3
/ngày theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 

2698/GP-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Sơn La. Nguồn nước dưới đất 

được dùng đường ống cắm vào hang Karst dẫn về trạm xử lý nước, chiều dài 

300m. Theo báo cáo thống kê của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La tổng lưu 

lượng khai thác nước dưới đất của Trạm cấp nước Bó Ly là 572.778 m
3
/năm tương 

đương 1.569 m
3
/ngày. 

Lượng nước dùng cho nhu cầu ăn uống, tắm rửa của các cán bộ công nhân 

viên làm việc tại trạm cấp nước (thường xuyên có 02 người) với định mức sử dụng 

là 100 lít/người/ngày. Như vậy nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của Trạm cấp nước 

Bó Ly là 200 lít/ngày, tương đương 0,2 m
3
/ngày. 

4.3. Nhu cầu trang thiết bị 

- Trạm bơm cấp I: 02 máy bơm.  

+ EBARA có lưu lượng Q = 48-132 m
3
/h, H= 53,5-37 m, P = 18,5 kw. 

+ EBARA có lưu lượng Q = 50 m
3
/h, H= 50 m, P = 15kw. 

- Bình lọc áp lực: Bao gồm 3 bình bằng INOX có D 1,5m, H 1,8m cùng với 
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hệ đường ống dẫn nước vào, ra và van điều khiển kiểu van bướm. 

- Bể chứa: Bao gồm 01 bể có dung tích 200 m
3
 bằng bê tông cốt thép. Trong 

bể bố trí các đường ống nước vào, nước ra, xả tràn và hệ thống thông hơi. 

- Bể lắng Lamen dung tích 150 m
3
: Sử dụng hóa chất trợ lắng Polymer.  

- Khử trùng: Sử dụng thiết bị khử trùng bằng Javen sản xuất công nghiệp. 

- Trạm bơm cấp II: 02 máy bơm. 

+ EBARA có lưu lượng Q = 90 m
3
/h, H= 34 m, P = 15kw. 

+ PEDROLLO có lưu lượng Q = 60-132 m
3
/h, H= 44,5-32 m, P = 15kw. 

4.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Trong quá trình xử lý nước cấp Trạm cấp nước Bó Ly sử dụng các loại hóa 

chất: Chất keo tụ, Javel khử trùng. Theo báo cáo thống kê lượng hóa chất sử dụng 

của Trạm cấp nước Bó Ly năm 2022 là 2612 kg Javen công nghiệp/ năm tương 

đương 7,1 kg/ngày và 305 kg Polyme /năm tương đương 0,83 kg/ngày  

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:  

Không. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

Phù hợp với  Quyết định số: 1602/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 Về việc phê 

duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Phù hợp với Kế hoạch số: 194/KH-UBND ngày 26/7/2022 Về thực hiện 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Đặc trưng hoạt động của cơ sở không có phát sinh khí thải gây tác động tiêu 

cực đến môi trường không khí xung quanh khu vực cơ sở. Môi trường không khí 

khu vực cơ sở còn tương đối trong lành, không có dấu hiệu ô nhiễm. Bên cạnh đó 

xung quanh cơ sở thực hiện trồng nhiều cây xanh góp phần của thiện chất lượng 

không khí cơ sở, ngăn chặn bụi, tiếng ồn từ cơ sở phát sinh ảnh hưởng đến khu vực 

lân cận. Do đó chất lượng môi trường không khí khu vực cơ sở còn tốt, đủ điều 

kiện để hoạt động. 

Xung quanh khu vực không có các khu công nghiệp, nhà máy hay loại 

hình sản xuất kinh doanh dịch vụ nào phát sinh khí thải lớn nên  chất lượng 

không khí ổn định, không ô nhiễm. 

2.2. Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường nước. 

Vị trí tiếp nhận nước thải, lưu lượng xả thải và thời gian xả nước thải của 

Trạm đã được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước tài Quyết định số: 2703/GP-

UBND ngày 09/11/2016  của UBND tỉnh như sau: Lưu lượng xả thải trung bình 16 

m
3
/ngày đêm, tương đương 0,67 m

3
/h; Lưu lượng xả thải lớn nhất 35 m

3
/ngày đêm, 

tương đương 0,75m
3
/h. Chế độ xả nước thải: 6-12 giờ/ngày. Phương thức xả thải: 

tự chảy. Vị  trí xả nước thải: Sau bể lắng của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ 

VN2000 (kinh tuyến 104
0
, múi chiếu 3

 0
: X= 2371526; Y= 467001. Trạm xử lý giữ 

nguyên nội dung bên trên. 

2.2.1. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước  

2.2.2.1. Nước thải sinh hoạt  

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt 

của cán bộ nhân viên. 

- Thành phần nước thải và tính chất: Các thành phần chính đặc trưng thường 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường: Trạm cấp nước Bó Ly 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La - Chi nhánh cấp nước Thuận Châu             6 

 

thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD5, COD, Nitơ, Photpho, các vi sinh vật gây bệnh. 

Trong nước thải sinh hoạt hàm lượng N và P lớn, nếu không được loại bỏ thì 

sẽ làm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú dưỡng - một hiện tượng thường xảy ra 

ở nguồn nước có hàm lượng N và P cao, trong đó các loài thực vật thủy sinh phát 

triển mạnh rồi chết đi, thối rữa, làm cho nguồn nước trở nên ô nhiễm.  

Một đặc điểm quan trọng trong nước thải sinh hoạt là có chứa các mầm bệnh 

được lây truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh từ nước 

thải có khả năng lây lan qua nhiều nguồn khác nhau, qua tiếp xúc trực tiếp, qua 

môi trường (đất, nước không khí, cây trồng, vật nuôi, côn trùng,...) thâm nhập vào 

cơ thể người qua đường thức ăn, nước uống, hô hấp rồi gây bệnh cho người. Vi 

sinh vật gây bệnh cho người bao gồm virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán. 

- Tải lượng nước thải: Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của trạm là 

0,2m
3
/ngày, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ước tính là 80% nước cấp. Như 

vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,16m
3
/ngày. 

2.2.2.2. Nước thải từ hoạt động xử lý nước cấp sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa bình lọc áp lực, bể 

lắng lamen,...  

- Thành phần nước thải và tính chất: Thành phần ô nhiễm chủ yếu là rắn chất 

lơ lửng. 

- Tải lượng nước thải: Theo thiết kế lượng nước thải của hệ thống xử lý, lọc 

nước của trạm bằng 1,75% lượng nước xuất ra. Do vậy với công suất của trạm là 

2.000m
3
/ngày thì lượng nước thải của hệ thống lớn nhất là 35 m

3
/ngày. 

2.2.3. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh  

Nước thải của Trạm cấp nước Bó Ly sau khi xử lý qua hệ thống bể lắng 3 

ngăn cho kết quả đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp được thải vào Ao nước gần khu vực của Trạm. Nguồn 

nước thải của Trạm cấp nước Bó Ly đã qua xử lý đạt Quy chuẩn môi trường cho 

phép nhưng vẫn có khả năng gây ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến môi trường và 

hệ sinh thái thủy sinh của khu vực như sau: 

- Trong nước thải có chứa một lượng các chất dinh dưỡng N, P là nguyên 

nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng, đây là hiện tượng ảnh hưởng trực tiếp đến cây 

hoa màu. 

- Nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng, độ đục cao khi thải vào nguồn 

nước mặt sẽ làm giảm chất lượng nước khu vực tiếp nhận, ảnh hưởng đến các quá 

trình tự làm sạch của nước. 

- Diễn biến môi trường trong khu vực xả nước thải: 

+ Vị trí xả thải không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực bảo hộ 

về sinh. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường: Trạm cấp nước Bó Ly 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La - Chi nhánh cấp nước Thuận Châu             7 

 

+ Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên khu vực bảo tồn. 

+ Ao nước trong khu vực không xảy ra hiện tượng nước đen và bốc mùi 

hôi thối. 

+ Ao nước không xảy ra hiện tượng các vi sinh thủy sinh bị đe dọa sự sống 

hoặc xảy ra hiện tượng cá thủy sinh chết hàng loạt. 

+ Ao nước chưa từng xảy ra hiện tượng nở hoa. 

+ Trong khu vực chưa từng có báo cáo liên quan đến bệnh tật cộng đồng do 

tiếp xúc với nguồn nước gây ra: bệnh ngoài da, mắt… 

- Hiện trạng nguồn nước: Nguồn tiếp nhận nước thải của Trạm cấp nước Bó Ly. 

+ Màu sắc: Không có màu sắc. 

+ Mùi: Không có mùi bất thường. 

+ Sự phát triển của thủy sinh vật: Phát triển bình thường. 

+ Các hiện tượng bất thường khác: Không có. 

2.2.4. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, 

xã hội khác 

Nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải của Trạm cấp nước Bó Ly phục vụ cho 

tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản trong khu vực. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận 

cũng không bị ảnh hưởng do nước qua xử lý đã đạt tiêu chuẩn cho phép. Do vậy, 

quá trình xả thải của Trạm cấp nước Bó Ly không gây ra những tác động tiêu cực 

tới bất kì một hoạt động kinh tế, xã hội nào. 

Do lượng nước thải  không nhiều và nguồn tiếp nhận là Ao nước của các hộ 

dân sống xung quanh nên không làm tăng lên lượng nước thải vào nguồn tiếp 

nhận. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng nước thải, trạm cấp nước phải theo dõi, 

kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thảo.  

Với những phân tích và đánh giá tác động nêu trên có thể thấy, hoạt động xả 

nước thải của Trạm cấp nước Bó Ly không gây ra các tác động tiêu cực tới hoạt động 

kinh tế - xã hội liên quan đến nguồn nước trong khu vực. 

2.2.5. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

2.2.5.1. Đánh giá sơ bộ 

Để có thể đánh giá sơ bộ về nguồn tiếp nhận nước thải, khảo sát hiện trạng 

trên Ao nước, cụ thể như sau: 

Khảo sát ý kiến các hộ dân gần khu vực suối để nắm bắt về chất lượng nước 

Ao nước. 

Sau quá trình khảo sát, có thể đánh giá sơ bộ về nguồn nước tiếp nhận nước 

thải như sau. 
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Hình 2.1: Đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận 

 

Vị trí xả thải không nằm trên 

hoặc ngay gần thượng lưu khu 

vực bảo hộ vệ sinh 

Vị trí xả thải đề xuất không nằm 

trong khu vực bảo tồn 

Ao nước trong khu vực  

không xảy hiện tượng nước đen  

và bốc mùi hôi thối 

Ao nước không xảy hiện tượng các vi sinh vật 

thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện 

tượng cá, thủy sinh chết hàng loạt 

Ao nước chưa từng xảy ra hiện tượng 

tảo nở hoa 

Trong khu vực chưa từng có báo cáo 

liên quan đến bệnh tật cộng đồng do 

tiếp xúc với nguồn nước sông gây ra 

Nguồn nước có thể còn khả năng tiếp 

nhận đối với nước thải 

KHÔNG 

KHÔNG 

KHÔNG 

KHÔNG 

KHÔNG 

KHÔNG 
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2.2.5.2. Đánh giá chi tiết 

Để đánh giá chi tiết khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trong báo 

cáo này lựa chọn phương pháp bảo toàn khối lượng theo hướng dẫn tại Thông tư 

76/2017/TT-BTNMT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

a) Dữ liệu đầu vào để tính toán 

* Dữ liệu đầu vào nguồn tiếp nhận 

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 2703/GP-UBND ngày 09/11/2016 với những nội dung sau: 

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Ao nước, xã Chiềng Ly, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La. 

2. Vị trí xả nước thải: Sau bể lắng của hệ thống xử lý nước thải qua ống thép 

D168 dẫn vào Ao nước, hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 104
0
, múi chiếu 3

0
): 

X=2371526; Y=467001. 

3. Phương thức xả thải: Tự chảy. 

4. Chế độ xả nước thải: 6-20 h/ngày. 

5. Lưu lượng xả nước thải: 

+ Lưu lượng xả thải trung bình: 30 m
3
 /ngày (tương đương 1,25m

3
/giờ). 

+ Lưu lượng xả thải lớn nhất: 35 m
3
 /ngày (tương đương 1,45m

3
/giờ). 

* Đánh giá hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải  

Nguồn nước thực hiện đánh giá là toàn bộ Ao nước xã Chiềng Ly, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Nguồn tiếp nhận Ao nước không thuộc công trình thủy lợi. 

Mục đích sử dụng nước của suối: Tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản 

Sau khi điều tra thực địa, xác định không có nguồn nước thải của các nhà 

máy xả thải trực tiếp vào  Ao nước. 

- Chất lượng nước nguồn tiếp nhận: 

Vị trí lấy mẫu: Cách điểm tiếp nhận nước thải sau xử lý của Trạm cấp nước 

Bó Ly 50m về phía hạ lưu. 
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Bảng 2.1: Chất lượng nguồn tiếp nhận 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân 

tích 

QCVN 08- MT: 

2015/BTNMT cột 

(B1) 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 15,0 50 

2 COD mg/l 16,5 30 

3 BOD5 (20°C) mg/l 5,2 15 

4 Amoni (NH4
+
 tính theo N) mg/l 0,20 0,9 

5 Sắt (Fe) mg/l 0,90 1,5 

6 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) mg/l 0,003 0,3 

7 Xyanua (CN
-
) mg/l 0,023 0,05 

8 Asen (As) mg/l 0,0040 0,05 

9 Cadimi (Cd) mg/l 0,0025 0,01 

10 Chì (Pb) mg/l 0,010 0,05 

11 Đồng (Cu) mg/l 0,001 0,5 

12 Niken (Ni) mg/l 0,003 0,1 

13 Tổng dầu mỡ mg/L 0,05 1 

* Dữ liệu đầu vào nguồn của Hệ thống xử lý nước thải 

Lưu lượng nước thải: Trong quá trình hoạt động, Công ty thấy rằng quy mô 

và lượng nước thải không đạt tối đa theo Giấy phép được UBND tỉnh cấp. Công 

suất xả nước thải vào nguồn nước tối đa là 35 m
3
/ngày.đêm, tương đương 

0,00041 m
3
/s. 

- Chất lượng nước thải: 

Vị trí lấy mẫu: Lấy tại đầu đường ống dẫn xả nước sau xử lý tại vị trí trước 

khi xả thải ra Ao nước 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 2.2: Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của Trạm cấp nước 

Bó Ly 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị tính 

Kết quả phân 

tích 

QCVN 40:2011 

/BTNMT (Cột B) 

1 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 20 50 

2 COD mg/L 25,87 150 

3 BOD5 (20°C) mg/L 12 100 

4 Amoni  mg/L 0,11 0,1 

5 Sắt (Fe) mg/L 0,08 0,5 

6 Phosphat  mg/L 0,065 2 

7 Xyanua (CN
-
) mg/L 0,025 5 

8 Asen (As) mg/L 0,0007 0,01 

9 Cadimi (Cd) mg/L 0,00054 0,1 

10 Chì (Pb) mg/L 0,013 10 

11 Đồng (Cu) mg/L 0,1 0,5 

12 Niken (Ni) mg/L 0,004 0,1 

13 Tổng dầu mỡ mg/L 1,21 10 

* Hệ số Fs: Hệ số an toàn 

Hệ số an toàn, lấy Fs = 0,3 (theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT).  

2.2.5.3. Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Hồ tự nhiên trong khuôn viên dự án có tổng dung tích khoảng 5.200 m
3 

với 

diện tích mặt nước khoảng 650m
2
.  

Mức nước thấp nhất theo kết quả điều tra Vh= 2260 m
3 

Như vậy khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm của Ao nước cụ thể như sau: 
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Bảng 2.3: Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
Cnn Cqc 

Vh 

(m
3
) 

Fs Mtn Kết luận 

1 
Tổng chất 

rắn lơ lửng  
mg/l 15 50 2260 0,3 237,30 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

2 COD mg/l 16,5 30 2260 0,3 91,53 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

3 BOD5 (20°C) mg/l 5,2 15 2260 0,3 66,44 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

4 Amoni  mg/l 0,2 0,9 2260 0,3 4,75 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

5 Sắt  mg/l 0,9 1,5 2260 0,3 4,07 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

6 Phosphat  mg/l 0,003 0,3 2260 0,3 2,01 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

7 Xyanua  mg/l 0,023 0,05 2260 0,3 0,18 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

8 Asen  mg/l 0,004 0,05 2260 0,3 0,31 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

9 Cadimi mg/l 0,0025 0,01 2260 0,3 0,05 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

10 Chì  mg/l 0,01 0,05 2260 0,3 0,27 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

11 Đồng  mg/l 0,001 0,5 2260 0,3 3,38 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

12 Niken  mg/l 0,003 0,1 2260 0,3 0,66 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

13 Tổng dầu mỡ mg/L 0,05 1 2260 0,3 6,44 Nguồn nước còn khả năng tiếp nhận 

Như vậy, theo việc đánh giá khả năng chịu tài của nước hồ theo Thông tư 

76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã cho thấy với lưu lượng 

xả max là 35m
3
/ngđ và xả trung bình là 30 m

3
/ngđ thì điểm tiếp nhận nước xả thải 

là Ao nước vẫn còn khả năng tiếp nhận 
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CHƯƠNG III.  KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

 Nước mưa chảy tràn bề mặt được thu gom qua hệ thống máng rãnh hở và 

kín. Sau đó được xả ra ngoài môi trường. Hệ thống thu gom nước mưa từ các mái 

nhà và sân chạy theo một tuyến riêng biệt. Tuyến ống với các hố ga có song chắn 

rác để thu rác và cặn lắng, có nắp đậy, thường xuyên được nạo vét để tránh rắc 

dòng chảy. Hệ thống thoát nước được thiết kế kết hợp lý giữa hệ thống rãnh xây 

bằng gạch, rãnh hở và dòng thải này được xem là dòng sạch nên được thoát ra 

ngoài khu vực không cần xử lý. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1.  Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt có chứa các thành phần ô nhiễm ổn định 

Nước rửa chân tay, tắm giặt được thu gom qua các mương, rãnh thoát nước 

kín (bằng gạch, trát xi măng, nắp bằng BTCT có thể lắp rời, kích thước B300mm, 

B400m và độ sâu H=0,8m) quanh khu vực sau đó chảy ra khe thoát nước trung của 

khu vực.  

Cơ sở thường xuyên có 2 công nhân làm việc tại cơ sở. Theo định mức của 

TCXDVN 33:2006, dùng nước sinh hoạt của một người là 100 lít/người/ngày. Nhu 

cầu nước cấp sinh hoạt cho cơ sở là: 0,2 m
3
/ngày. Tổng lượng nước thải sinh hoạt 

tính bằng 80% tổng lượng nước cấp. Như vậy nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,16 
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m
3
/ngày bao gồm có nước thải từ quá trình quá trình vệ sinh. Nước thải sinh hoạt 

được thu gom xử lý như sau: 

- Hệ thống thoát nước thải từ hoạt động sinh hoạt:  

Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân 

nhiên làm việc tại Trạm cấp nước Bó Ly, được thu gom ngay tại nhà vệ sinh và 

đưa vào hệ thống bể phốt 3 ngăn qua các hệ thống ống dẫn D110 để xử lý sơ bộ, 

sau đó được chảy qua đường ống  D110 thải ra ngoài môi trường theo phương thức 

tự chảy; 

 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

1.2.2. Nước thải sản xuất 

Tổng lượng nước thải của trạm là 35,0 m
3
/ngày.đêm 

 Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn xử lý nước của hệ thống xử lý, 

toàn bộ lượng nước thải sẽ được thu gom qua rãnh bê tông cốt thép kích thước 

0,4x0,5m, chiều dài 30m, sau đó qua song chắn rác, qua đường ống nhựa D168, chiều 

dài 1,5m về bể lắng ; nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được dẫn qua qua hệ thống 

ống nhựa D168 và thải ra ngoài môi trường theo phương thức tự chảy. 

 - Quá trình thu gom, thoát nước thải của cơ sở được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sản xuất 

- Thông số thiết kế hệ thống thu gom: 

+ Ống thu nước thải sinh hoạt: Ống nhựa, D110; 

+ Thu nước thải sản xuất: Rãnh bê tông rộng 0,4m, sâu 0,5m; Ống nhựa D168; 

+ Ống thoát nước thải ra môi trường: Ống nhựa D168; 

Bể tự hoại 3 ngăn Ống thoát D110 Nước thải 

sinh hoạt 
Môi trường 

Bể lắng Rãnh thu 

0,4x0,5m  

 

 

Ống thu 

Nước thải  

D 168  

Ống dẫn 

D168 

Môi 

trường 
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+ Bể lắng gồm 3 ngăn thông với nhau, kích thước bể: (BxLxH) = 

(4x2,4x1,45)m. Kết cấu: Đáy móng dày 100mm. Cốt thép Ø8, Ø10 hai lớp ở đáy 

bể, bê tông mác 200mm. Láng đáy vữa xi măng dày 2cm; Thân bể xây tường bao 

chiều dày 220mm, tường ngăn xây tường 220 mm và 110mm. Nắp bể đổ tấm đan 

(BxLxH) = (1,37x0,95x0,1) cốt thép Ø8 bê tông mác 200mm. 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải được dẫn qua đường ống nhựa 

D168, xả thải vào Ao nước trong khu vực. Vị trí xả nước thải có tọa độ: 

X=2371526; Y=467001, Hệ tọa độ VN2000, KTT 104
o
, Múi chiếu 3

o
. 

1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ khu vệ sinh chủ yếu chứa các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh 

học. Giải pháp hợp lý để xử lý nước thải sinh hoạt là sử dụng phương pháp sinh học: 

Bể tự hoại 3 ngăn. Tại trạm cấp nước Bó Ly xây dựng 1 bể tự hoại thể tích 5m
3
 kích 

thước (2,5m x 2m x 1m) tại khu vực nhà điều hành trạm cấp nước. 

Bể tự hoại được thiết kế gồm ba ngăn: Ngăn tiếp nhận, ngăn phân hủy, ngăn 

lọc khí. Bể thực hiện chức năng yếm khí tại ch , thời gian lưu nước trong bể này 

có thể tới nhiều tháng. 

* Công nghệ xử lý của bể tự hoại ba ngăn: 

+ Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể có vai trò làm bể chứa lên 

men k  khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn có trong dòng thải. 

+ Nhờ vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua ngăn thứ hai (ngăn lắng) dưới tác 

dụng của các vi sinh vật k  khí mà các chất hữu cơ có trong dòng thải được các vi 

sinh vật hấp thụ và chuyển hóa.  

+ Ngăn cuối cùng là ngăn lọc khí: Có tác dụng làm sạch nước thải do các vi 

sinh vật k  khí bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cản các chất 

rắn lơ lửng trôi ra theo dòng nước. 
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Hình 3.4: Hệ thống xử lý b  tự hoạt ba ngăn 

 

Hình 3.5: Sơ đồ nguy n lý hoạt động của b  xử lý nước thải sinh hoạt 

- Cấu tạo bể phốt 3 ngăn: 1 chứa (điều hòa) – 1 lắng – 1 lọc. 

+ Ngăn chứa (điều hòa): Sau khi các chất thải, rác thải được xả trực tiếp 

trong quá trình sử dụng, chúng sẽ trôi xuống ngăn chứa này và ở vị trí đây một thời 

gian nhất định để chờ phân hủy. Sau quá trình phân hủy, các chất thải này sẽ biến 

thành bùn, riêng đối với các loại rác thải khó phân hủy sẽ đọng lại. Ngăn chứa này 

chứa có không gian diện tích lớn nhất, bằng 2 ngăn kia cộng lại bởi đây là nơi chứa 

đựng rác thải từ khi chưa được phân hủy. 

+ Ngăn lọc: Các chất thải, rác thải sau khi đã được xử lý ở ngăn chứa sẽ 

được chuyển sang ngăn tiếp theo là ngăn lọc. Ngăn này có chức năng lọc các chất 

thải còn đang lơ lửng. Nếu cấu tạo bể phốt 03 ngăn được chia thành 4 phần thì 

ngăn lọc chiếm thể tích 1 phần trong tổng thể tích. 

+ Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được 

đưa vào ngăn lắng (ví dụ như: kim loại, tóc, vật cứng,…) Ngăn lắng cũng sẽ chiếm 

thể tích 1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 

- Thuyết minh công nghệ: 

Ngăn 1: 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Ngăn 2: 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Ngăn 3: 

- Lắng 

- Chảy tràn 

- Lọc 

Nước thải 

Nước thải 

được xử lý  
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Chất thải sau khi vệ sinh sẽ theo đường ống của bồn cầu chảy xuống ngăn 

chứa của bể phốt và chúng sẽ được phân hủy ngay tại đây. Trong ngăn chứa của bể 

phốt có sẵn các loại vi khuẩn, nấm men có lợi, chúng có khả năng phân hủy tất cả 

các chất béo, đạm, chất xơ trong phân và nước tiểu…. thành bùn, tuy nhiên tuy 

nhiên với những vật sắc nhọn chúng không thể phân hủy được sẽ nhanh chóng 

được đưa sang ngăn lắng. 

Trải qua nhiều quá trình phân hủy và lắng xuống đáy bể, mùi hôi từ chất thải 

cũng sẽ giảm đi và không còn nhiều như khi chưa được xử lý. Tuy nhiên bể phốt 

này cần phải được tiến hành thông hút định kỳ nếu không bể phốt sẽ nhanh chóng 

bị đầy và không thể tiếp tục hoạt động, gây bất tiện cho người sử dụng. 

Một số vật mà không thể phân hủy được như: Tóc, kim loại, nhựa sẽ chảy 

sang bể lắng, gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ tự chuyển hóa sang dạng khí. 

Qua quá trình xử lý, cặn trong bể tự hoại được lấy theo định kỳ, m i lần lấy 

đều để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men trong bể để làm giống men cho bùn 

cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân huỷ cặn. Hóa chất sử 

dụng tại bể phốt 03 ngăn tại Trạm cấp nước: Men xử lý bể phốt DW 09; Trọng 

lượng: 180g/gói. Định mức sử dụng: 180g cho 1m
3
 bể một lần trong 4 tháng hoặc 

đổ dự phòng 6 tháng 1 lần.  

- Kết cấu của bể tự hoại:  

Đáy bể bằng BTCT Mác 250 dày 25cm; tường xây bằng gạch Tuynel dày 

22cm, VXM Mác 100; trát tường vữa Mác 150; nắp bằng BTCT dày 20cm, VXM 

Mác 250. 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải sản xuất 

- Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở công suất: 35 m
3
/ngày. 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Do đặc thù của nước thải sản xuất trong các công đoạn xử lý, nguồn nước 

cấp là nước sạch không chứa các yếu tố độc hại nguy hiểm, nên hiện tại nước thải 

sản xuất được thu gom vào bể lắng để xử lý. Bể xử lý nước thải sản xuất gồm 3 

ngăn, kích thước (BxLxH) = 4x2,4x1,45. Với bể lắng nước thải sản xuất các tấm 

ngăn được đặt thích hợp có vai trò tách các chất rắn lơ lửng trong nước, các chất 

khác được lắng xuống khoang chứa bùn và phân hủy sinh học. Nước thải xử lý đạt 

tiêu chuẩn theo mương thải chảy ra ngoài bằng đường ống D168. Hệ thống xử lý 
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nước thải hoàn toàn đáp ứng xử lý nước thải sản xuất trước khi thải ra môi trường 

theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

Hình 3.6:  Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Kết quả phân tích chất lượng mẫu nước thải sau xử lý của Trạm cấp nước 

cho thấy, các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp cột B. Như vậy, với công 

nghệ bể lắng được áp dụng cho từng đặc trưng nguồn thải của Trạm cấp nước là 

hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật. 

1.3.3. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, li n tục 

Trạm cấp nước Bó Ly với công suất tối đa của hệ thống xử lý nước thải là 

35m
3
/ngày đêm không thuộc danh mục phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, 

liên tục. 

1.3.4. Các biện pháp xử lý nước thải khác của cơ sở: Không có. 

 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Biện pháp giảm thi u các tác động do bụi và khí thải 

2.2.1. Biện pháp giảm thi u tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện 

ra vào khu vực cơ sở 

Mật độ giao thông, các phương tiện ra vào cơ sở không lớn nên bụi phát sinh 

từ hoạt động này chủ yếu ảnh hưởng đến cán bộ, công nhân viên trực tiếp làm việc 

tại Trạm cấp nước. Vì vậy chủ cơ sở thực hiện các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên vệ sinh khu vực sân, đường nội bộ. 

- Vào những ngày nắng nóng, hanh khô thực hiện phun nước trên tuyến 

đường nội bộ của Trạm cấp nước để giảm thiểu bụi cuốn theo các phương tiện 

vận chuyển. 

- Phương tiện vận chuyển có khả năng phát sinh bụi lớn phải được đóng kín 

Bể lắng 
Nước thải 

sản xuất 

 

 

Nguồn 

tiếp nhận 
Ống dẫn Ống dẫn 
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thùng xe, phủ bạt để hạn chế phát sinh bụi ra ngoài môi trường. 

- Trạm cấp nước cần bố trí trồng thêm cây xanh dọc các đường đi lại và các 

khuôn viên nhỏ trồng cây cảnh hoặc hoa bên trong cơ sở. Cây xanh thường trồng là 

cây có tán, hoa,.. mật độ khoảng 1 cây/m
2
. 

2.2. Biện pháp giảm thi u tác động mùi hôi từ b  phốt 

- Khí sinh ra từ bể phốt được thu gom bằng ống nhựa dẫn lên cao 1m để khuếch 

tán mùi ra khu vực xung quanh, vị trí đặt ống xa khu văn phòng, thoáng mát. 

- Trồng cây xanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Các loại 

cây được trồng có thể lựa chọn nhiều loại và kết hợp nhiều mục đích như: các loại 

cây ăn quả, cây cảnh...  

- Định kỳ bổ sung men vi sinh để tăng cường quá trình xử lý nước thải 

của công trình bể tự hoại: Men xử lý bể phốt DW 09; Trọng lượng: 180g/gói. 

Định mức sử dụng: 180g cho 1m
3
 bể một lần trong 4 tháng hoặc đổ dự phòng 6 

tháng 1 lần. 

- Sử dụng ống nhựa PVC kín để dẫn nước thải tránh phát sinh mùi ra môi 

trường xung quanh. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh: 

Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại Trạm cấp 

nước. Thành phần chất thải sinh hoạt chủ yếu là bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống 

bằng nilon, nhựa, thủy tinh,… 

* Thành phần, tải lượng:  

Khối lượng phát sinh được đánh giá nhanh theo phương pháp đánh giá 

nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, khối lượng CTR thải ra m i ngày là 0,5 

kg/người/ngày. Tại cơ sở thường xuyên tập trung là 2 người thì lượng chất thải 

phát sinh là: 2 người x 0,5 kg/người/ngày = 1 kg/ngày. Thành phần: Túi nilon, vỏ 

chai lọ, vỏ hộp đựng, bao bì giấy vụn, thức ăn thừa, vỏ hoa quả, các vật dụng sinh 

hoạt hàng ngày hư hỏng... 
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Bảng 3.1: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt nói chung 

Thành phần 

Tính chất 

% Trọng lượng % Độ ẩm 

% Trọng lượng 

riêng 

(Kg/m
3
) 

KGT TB KGT TB KGT TB 

Chất thải thực phẩm 6-25 15 50-80 70 128-80 228 

Giấy 25-45 40 4-10 6 32-128 81,6 

Carton 3-15 4 4-8 5 38-80 49,6 

Chất dẻo 2-8 3 1-4 2 32-128 64 

Vải vụn 0-4 2 6-15 10 32-96 64 

Cao su 0-2 0,5 1-4 2 96-192 128 

Da vụn 0-2 0,5 8-12 10 96-256 160 

Sản phẩm vườn 0-20 12 30-80 60 84-224 104 

G  1-4 2 15-40 20 128-20 240 

Thủy tinh 4-16 8 1-4 2 160-480 193,6 

Đồ hộp 2-8 6 2-4 3 48-160 88 

Kim loại màu 0-1 1 2-4 2 64-240 160 

Kim loại đen 1-4 2 2-6 3 128-1120 320 

Bụi,tro, gạch 0-10 4 6-12 8 320-960 480 

Tổng cộng  10 15-40 20 180-420 300 

(Nguồn: Quản lý CTR. Tập 1, Nhà xuất bản Xây dựng, 2001) 

Chú thích: KGT – Khoảng giá trị; TB – Trung bình. 

Các loại chất thải này nếu tồn trữ lâu sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu 

từ việc lên men phân hủy k  khí các chất hữu cơ. Trong điều kiện thời tiết nóng 

ẩm, nếu chất thải rắn được lưu giữ trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho ruồi 

nhặng phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, rác thải 

sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy sẽ làm phát sinh nước rỉ rác 

gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. 

* Công trình, biện pháp giảm thi u tác động 

- Duy trì việc đặt các thùng rác theo từng loại rác thải ở khu vực nhà điều 

hành, nhà nghỉ của cán bộ theo quy định và thường xuyên nhắc nhở nhân viên vứt 

rác theo phân loại và đúng nơi quy định;  

- Gắn bảng nội quy tại cơ sở nghiêm cấm phóng uế, vứt rác bừa bãi trong 

khu vực trạm cấp nước và các vùng lân cận, gây mùi khó chịu. 
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- Gắn nội quy quy định phân loại rác thải tại khu vực cơ sở. Rác thải được 

thu gom phân loại vào 03 thùng đựng nhựa, dung tích 50 lít, đặt tại 02 vị trí khu 

vực nhà điều hành, khu vực nhà nghỉ. Trong đó: 01 thùng đựng chất thải gắn nhãn 

có thể tái chế, tái sử dụng như giấy, nhựa, kim loại... định kỳ bán cho cơ sở thu 

mua phế liệu; 01 thùng đựng thức ăn thừa, rau, củ quả.. có thẻ dùng làm thức ăn 

chăn nuôi cho gia súc, gia cầm hoặc làm phân bón; 01 thùng đựng rác thải không 

thể đốt được như sành sứ, thủy tinh, vải, g , túi nilon... 

- Thực hiện định kỳ thu gom 01 ngày/lần vận chuyển rác thải sinh hoạt ra 

điểm tập kết của địa phương, để Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn 

La – Chi nhánh Thuận Châu thu gom và vận chuyển xử lý đúng quy định. 

- Tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh của công nhân, thu gom, 

tập kết rác thải đúng quy định, không ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan khu 

vực cơ sở. 

3.2. Bùn thải từ b  phốt và quá trình xử lý nước thải sản xuất 

3.2.1. Bùn thải từ b  phốt 

Bùn bể tự hoại là phân bùn tạo ra từ các bể tự hoại (cặn lắng, váng nổi hoặc 

dạng lỏng). Quá trình hình thành phân bùn được diễn ra chủ yếu trong các bể tự 

hoại. Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của người từ các công trình vệ 

sinh, xử lý phần chất lỏng bằng cách lắng chất rắn. Phần chất rắn trong bùn cặn là 

660 g/kg, tỷ trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 – 1,5 t/m
3 
(gần giống 

cặn lắng nước thải) và hàm lượng nước (độ ẩm) là 50%. Khác với nước thải, tính 

chất của phân bùn tùy thuộc vào thời gian lưu trong bể tự hoại. Thời gian lưu trong 

bể càng lâu thì lượng chất hữu cơ càng giảm xuống. 

Đây cũng được xem là chất thải không nguy hại, Chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị 

chức năng đến hút bùn cặn và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Công trình, biện pháp xử lý giảm thiểu tác động 

 Chủ cơ sở thực hiện thuê đơn vị chức năng hút bùn cặn định kỳ hàng năm để 

vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3.2.2. Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải sản xuất 

Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải sản xuất chủ yếu là bùn, cát, cặn không 

phải là chất thải nguy hại. Định kỳ 2 tuần/ 1 lần công nhân Trạm cấp nước sẽ thực 

hiện nạo vét, làm sạch hệ thống lắng. Lượng bùn thải này được tận dụng làm đất 

màu bón cho cây trồng trong khuôn viên Trạm cấp nước. 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Kho chứa chất thải nguy hại được bố trí riêng tại khu vực Trạm cấp nước với 

kích thước 4 x 2m, diện tích khoảng 8 m
2
. Kho lưu giữ chất thải nguy hại tuân thủ 

theo Quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kho chứa xây bằng gạch đặc nền bê 

tông, láng xi dày 250 mm. Mặt sàn trong khu vực lưu trữ chất thải nguy hại đảm 

bảo khít kín, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.  

Đối với chất thải nguy hại được thu gom riêng tại các thùng chứa riêng biệt 

với chất thải sinh hoạt thông thường, được dán nhãn cảnh báo. Chất thải nguy hại 

phát sinh trong hoạt động của trạm cấp nước bao gồm: Giẻ lau dính dầu nhớt, can 

đựng hóa chất khử trùng Javen, can đựng hóa chất thí nghiệm test nhanh các chỉ 

tiêu trong nước cấp (pH; Độ đục, Clo), được phân loại trong các thùng phuy riêng 

biệt có nắp đậy và lưu giữ trong kho chứa CTNH. Các thùng phuy được dán nhãn 

nhận biết để phân loại từng nhóm chất thải. Tổng khối lượng khoảng 12kg/năm. 

Trạm cấp nước Bó Ly thực hiện phân loại và thu gom sau đó định kỳ 6 tháng/lần 

chuyển về Công ty cổ phần cấp nước Sơn La là đơn vị chủ quản để lưu giữ và hợp 

đồng với đơn vị đủ chức năng để vận chuyển và xử lý CTNH đúng quy định của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

Bảng 3.2: Danh mục và mã phân loại CTNH của Trạm cấp nước Bó Ly 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(Kg) 

Biện 

pháp lưu 

giữ 

Phương 

pháp xử 

lý 

Ghi chú 

Giẻ lau dầu mỡ 180201 1 

Thùng phuy, 

can nhựa có 

nắp đậy  

Thu gom 

thuê đơn vị 

đủ chức năng 

vận chuyển 

và xử lý 

 

Hóa chất thí nghiệm 

test nhanh 
191001 1  

Bao đựng hóa chất 

Trợ lắng Polymer 
180101 4  

Can đựng hóa chất 

khử trùng Javen 
180104 6 Lưu kho  

Tổng  12    
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Trong hoạt động của Trạm cấp nước Bó Ly, tiếng ồn và độ rung phát sinh từ 

các nguồn sau: 

+ Từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực trạm cấp 

nước: gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông ra/vào khu vực trạm cấp nước. 

Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau.  

+ Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị: Hoạt động của Trạm bơm nước, 

bồn lọc áp lực. 

 - Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

+ Lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 

+ Các máy móc phải thường xuyên bảo dưỡng định kỳ. 

+ Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, có mức ồn thấp. 

+ Những khu vực để thiết bị, máy móc có độ ồn, độ rung lớn được bố trí 

trong phòng kín có tường gạch dày để tăng hiệu quả cách âm của thiết bị. 

+ Công nhân làm việc liên tục tại các công đoạn có tiếng ồn cao, phải được 

trang bị các nút tai chuyên dụng giảm tiếng ồn. 

+ Tiếp tục trồng nhiều cây xanh xung quanh trạm cấp nước, các bãi trống để 

che nắng, giảm lượng bức xạ mặt trời, tiếng ồn và ngăn bụi phát tán ra bên ngoài 

nhà máy đồng thời còn tạo thẩm mỹ và cảnh quan môi trường. Tỷ lệ diện tích đất 

trồng cây xanh trong cơ sở từ 20 - 40% trở lên.  

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

6.1. Ứng phó sự cố môi trường hệ thống xử lý nước thải  

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải bị rò rỉ, tắc nghẽn 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải của trạm cấp nước xem 

có bị rò rỉ hay tắc nghẽn không. Phát hiện hệ thống bị rò rỉ hoặc tắc nghẽn tiến 

hành khắc phục ngay lập tức bằng các phương tiện, thiết bị có sẵn ở cơ sở và địa 

phương. Giảm thiểu các hoạt động có phát sinh nước thải đến điểm xảy ra sự cố. 

Báo cáo với chính quyền địa phương về việc xảy ra sự cố và sẵn sàng thực hiện các 

hoạt động khắc phục, bồi thường đối với sự cố môi trường gây ra bởi cơ sở. 

- Ứng phó sự cố hiệu quả xử lý nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường 

Trong trường hợp phát hiện các sự cố ô nhiễm trong quá trình xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất của trạm cấp nước, biểu hiện như nước thải sau bể 

lắng vẫn có màu đục, hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt giới hạn cho phép của Quy 

chuẩn hiện hành. Thực hiện các hoạt động giảm hoặc ngừng hoạt động phát sinh 
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nước thải để kiểm tra hoạt động của bể lắng. Biện pháp xử lý: Giảm lượng nước thải 

phát sinh để tăng thời gian lưu chứa nước trong bể lắng tăng hiệu quả lắng. Tiến 

hành nạo vét lượng bùn, cặn có trong bể lắng để tăng hiệu quả lắng. Trường hợp cần 

thiết có thể bổ sung thêm chất trợ lắng như phèn hoặc PAC có sẵn tại cơ sở. 

6.2. Biện pháp giảm thi u sự cố cháy nổ 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Trang bị các phương tiện cứu hoả như: Bình chữa cháy (bột, CO2). Các 

phương tiện phòng cháy chữa cháy được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình 

trạng sẵn sàng. 

- Trong khu vực có thể gây cháy tuyệt đối nghiêm cấm không được hút 

thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa, cấm đi giày đóng 

đinh dưới đế nhằm tránh phát tia lửa do ma sát. 

- Xây dựng nội quy phòng chữa cháy và khu bảo vệ phòng cháy. Ngoài ra để 

giảm thiểu sự cố sét đánh, cần áp dụng các biện pháp sau: 

+ Lắp đặt thiết bị chống sét với các kim thu sét hướng về phía dòng sét, 

được nối với hệ thống dẫn điện thành mạng lưới dẫn xuống đất thông qua hệ thống 

tiếp địa. 

+ Tia nối và đầu cọc tiếp đất được đặt dưới đất tự nhiên 0,8m với khoảng cách 

giữa các cọc là 4m, đất đắp chặt để đảm bảo tiếp xúc giữa tia nối đất với đất. 

* Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ: 

Nếu xảy ra sự cố cháy nổ trong cơ sở cần thực hiện theo các bước cơ bản sau: 

Bước 1: Bình tĩnh xử lý khi có cháy nổ, xác định điểm xảy ra cháy, nhanh 

chóng đưa ra các giải pháp chữa cháy. 

Bước 2: Báo động bằng những cách nhanh nhất để mọi người biết như: hô 

hoán mọi người,... 

Bước 3: Lập tức ngắt điện toàn khu vực bị cháy. 

Bước 4: Báo ngay cho lực lượng PCCC bằng cách gọi 114. 

Bước 5: Sử dụng phương tiện chữa cháy sẵn có đã trang bị tại cơ sở. 

Bước 6: Ưu tiên cứu những người bị nạn, những người có khả năng thoát 

được đám cháy trước. 

Bước 7: Di chuyển các tài sản hàng hóa lưu động và các chất dễ cháy ra nơi 

an toàn tạo khoảng cách chống cháy lan. 
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6.3. Biện pháp giảm thi u sự cố tai nạn giao thông 

- Lắp đặt biển báo chỉ dẫn bãi đ  xe, bố trí cán bộ điều hành xe ra vào Trạm 

cấp nước trong trường hợp đông xe vào cùng 1 lúc. 

- Nghiêm cấm các hoạt động lấn chiếm lòng, lề đường. 

- Trong khuôn viên cơ sở luôn đảm bảo thông thoáng, đủ tầm nhìn để các 

phương tiện ra vào cơ sở thuận tiện. 

6.4. Biện pháp giảm thi u sự cố tai nạn lao động 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường và nghiêm 

chỉnh chấp hành các quy định về an toàn lao động trong cơ sở. 

- Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ cho CBCNV như: áo bảo hộ, khẩu trang, 

gang tay, thiết bị chống ồn khi làm việc lâu dài trong môi trường có độ ồn lớn. 

- Thường xuyên kiểm tra máy móc, trang thiết bị trong Trạm cấp nước đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn an toàn lao động. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trong việc sử dụng từng thiết bị như: 

hệ thống điện, hóa chất,... 

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, nhân viên của cơ sở. 

6.5. Biện pháp giảm thi u sự cố thiên tai 

- Cập nhật các số liệu hiện trạng về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa phương 

và các khu lân cận. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố ngập 

lụt do thiên tai. 

- Định kỳ khơi thông dòng chảy các hệ thống thoát nước khu vực Trạm cấp 

nước Bó Ly 6 tháng/lần. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét, thu tĩnh điện tích tụ theo quy phạm chống sét 

cho các công trình xây dựng. 

- Khi có sự cố xảy ra cần điều động người, phương tiện máy móc đến hiện 

trường để thu dọn. Đối với sự cố có tổn thất về người hoặc tài sản cần báo ngay 

cho đơn vị quản lý để có phương án giải quyết thích hợp. 

- Kè và gia cố đất đá tại những nơi có địa chất xung yếu nhằm hạn chế hiện 

tượng sạt lở. 

6.6. Biện pháp phòng ngừa đối với sự cố rò rỉ hóa chất 

- Khi nhận thấy có sự rò rỉ của các loại hóa chất thì nhân viên phải trực tiếp 

báo ngay cho ban lãnh đạo, đồng thời có các biện pháp chặn các nơi bị rò rỉ bằng 

các biện pháp như: đóng van, bịt khẩu trang, tay có đi găng dùng vải dày bịt ch  rò 

rỉ nếu có thể và chờ cán bộ chuyên trách đến xử lý. 

- Cách ly an toàn đối với khu vực có sự cố rò rỉ. 
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- Đối với khu vực bị rò rỉ hóa chất phải chờ trong một thời gian đủ dài để 

các chất này khuếch tán vào trong không khí và bão hòa về nồng độ thì mới được 

lại gần. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi 

trường đã được phê duyệt 

- Không có. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Các nguồn phát sinh nước thải của Trạm cấp nước Bó Ly bao gồm: 

- Nguồn 01: Nước thải sản xuất. 

- Nguồn 02: Nước thải sinh hoạt. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

1.3. Dòng nước chảy 

1.3.1. Nước thải sinh hoạt 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý qua bể 

tự hoại 3 ngăn 5 m
3
 (đặt dưới khu nhà vệ sinh) tại các khu Trạm xử lý sau đó được 

dẫn theo ống dẫn nước thải PVC D110 chiều dài 50m thải ra mương thoát nước 

chung của khu vực. 

1.3.2. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất được thu gom vào bể lắng để xử lý. Bể xử lý nước thải sản 

xuất gồm 3 ngăn, kích thước (BxLxH) = (4x2,4x1,45). Với bể lắng nước thải sản 

xuất các tấm ngăn được đặt thích hợp có vai trò tách các chất rắn lơ lửng trong nước, 

các chất khác được lắng xuống khoang chứa bùn và phân hủy sinh học. Nước thải 

xử lý đạt tiêu chuẩn theo đường ống nhựa D168 xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải 

1.4.1. Nước thải sinh hoạt 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo từng dòng nước 

thải: Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải không vượt quá Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B - Cmax 

với K = 1,2; Đối với các thông số pH, Tổng Coliforms áp dụng Cmax = C. 

 

 

- Nguồn số 01: Lưu lượng xả tối đa 35 m
3
/ngày. 

- Nguồn số 02: Lưu lượng xả tối đa 0,16 m
3
/ngày. 
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Bảng 4.1: Giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn  

QCVN 14:2008/BTNMT  

cột B – Cmax 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 5.000 

1.4.2. Nước thải sản xuất 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo từng dòng 

nước thải: Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải không vượt 

quá QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Cmax 

là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả 

vào nguồn tiếp nhận nước thải. Giá trị C được áp dụng tại cột A để làm cơ sở tính 

toán. Kq = 0,9 Khi nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng 

chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương. ( Kf = 1,2 Lưu lượng nguồn thải F ≤ 

50). Đối với thông số màu, pH, coliform Cmax = C. 
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Bảng 4.2: Giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN40:2011/BTNMT 

Cột B-Cmax 

1 Màu Pt/Co 162 

2 pH - 5,5-9 

3 BOD5 (20
o
C) mg/l 54 

4 COD mg/l 162 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 108 

6 Asen mg/l 0,108 

7 Đồng mg/l 2,16 

8 Kẽm mg/l 3,24 

9 Niken mg/l 0,54 

10 Mangan mg/l 1,08 

11 Sắt mg/l 5,4 

12 Amoni (tính theo N) mg/l 10,8 

13 Tổng nitơ mg/l 43,2 

14 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 6,48 

15 Coliform 
vi 

khuẩn/100ml 
5.000 

1.5. Vị trí,  phương thức xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

- Sau bể lắng của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ VN 2000 (kinh tuyến 104
o
, múi 

chiếu 3
o
): X=2371526; Y= 467001. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24h/ngày. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Bể lắng lamen, Bình lọc áp lực. 

- Nguồn số 02: Trạm bơm cấp nước. 

3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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Bảng 4.3: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

TT 

 

Đơn vị 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

(từ 6h - 21h) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

(từ 21h - 6h) 

1 
Khu vực thông 

thường  
dBA 70 55 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 4.4: Giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

TT 

 

Đơn vị 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

(từ 6h - 21h) 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

(từ 21h - 6h) 

1 
Khu vực thông 

thường  
dB 70 60 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

1.1. Vị trí lấy mẫu: 

- Nước thải trước khi vào bể lắng. 

- Nước thải tại nguồn tiếp nhận. 

Tần suất lấy mẫu: 2 lần/năm. 

1.2. Kết quả quan trắc: 

1.2.1. Nước thải trước khi vào b  lắng  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT 

(Cột B) 

2021 2022 

20/4 21/7 22/6 25/12 

1 Nhiệt độ 
o
C 24,5 28,6 26,8 18,9 40 

2 Màu sắc Pt/Co 86 31 48 50 150 

3 Chỉ số pH - 7,86 7,92 7,07 7,33 5,5-9,0 

4 COD mg/L 23 21 9 20 150 

5 Chất rắn lơ lửng TSS mg/L 15 29 21 31 100 

6 Sắt mg/L 0,57 0,24 0,13 0,04 5 

7 Arsen mg/L KPH KPH 0,00 KPH 0,1 

8 Mangan mg/L 0,077 0,17 0,42 0,020 1 

9 Đồng mg/L - - 0,08 - 2 

10 Niken mg/L - - 0,08 - 0,5 

11 Sunfua mg/L - - 0,08 - 0,5 

12 Hàm lượng Clorua mg/L 58,8 31,2 27,4 16,7 1000 

13 Hàm lượng Clo dư mg/L 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

14 Hàm lượng Amoni mg/L 0,17 0,08 0,19 0,04 10 

 

1.2.2. Nước thải sau b  lắng 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT 

(Cột B) 

2021 2022 

1/6 18/12 26/5 4/11 18/12 

1 Nhiệt độ 
o
C - 22 27 28 - 40 

2 Màu sắc Pt/Co 62,5 62 6 - 57,7 150 

3 Chỉ số pH - 7,11 7,18 7,5 - 7,46 5,5-9,0 

4 COD mg/L - 8 25,87 21 - 150 

5 BOD mg/L - - 12 8 - 50 

6 

Chất rắn 

lơ lửng 

TSS 

mg/L 19 35 20 - 27 100 

7 Sắt mg/L 0,24 0,15 KPH - 0,08 5 

8 Arsen mg/L - KPH KPH 0,0007 - 0,1 

9 Thủy ngân mg/L - - KPH 0,00057 - 0,01 
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10 Chí  mg/L - - KPH <0,013 - 0,5 

11 Cadimi mg/L - - KPH 0,00054 - 0,1 

12 Crom (VI) mg/L - - 0,007 0,023  0,1 

13 Crom (III) mg/L - - 0,051 0,030 - 1 

14 Xianua mg/L - - <0,025 <0,025 - 0,1 

15 Florua mg/L - - 1,14 0,16  10 

16 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L - - 1,21 2,3 - 10 

17 Tổng Nitơ mg/L - - 23,4 16 - 40 

18 
Tổng 

Photpho 
mg/L - - 0,065 0,062 - 6 

19 Mangan mg/L - 0,09 KPH 0,565 - 1 

20 Đồng mg/L - - KPH <0,1 - 2 

20 Niken mg/L - - KPH 0,004 - 0,5 

21 Kẽm mg/L - - - 0,035 - 0,5 

22 Sunfua mg/L - - 0,008 0,060 - 0,5 

23 

Hàm 

lượng 

Clorua 

mg/L 57,074 27 20,97 - 21 1000 

24 

Hàm 

lượng Clo 

dư 

mg/L 0,00 0,00 0,48 - 0,00 2 

25 Tổng PCB mg/L - - 0,008 0,0007 - - 

26 
Tổng 

Coliform 

Vi 

khuẩn/

100mL 

- - 4,2x10
2 

2,1x10
2 

- - 

27 

Hàm 

lượng 

Amoni 

mg/L - 0,08 0,11 0,046 - 10 

Nhận xét:  

Theo kết quả phân tích,  thông số ô nhiễm trong mẫu nước thải sau khi xử lý 

của Trạm đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Cột B. Điều đó cho thấy hệ thống xử lý 

nước thải của Trạm cấp nước Bó Ly đang vận hành tốt, đủ điều kiện để xả ra môi 

trường. Trạm sẽ tiếp tục thực hiện, theo dõi chất lượng nước thải định kỳ theo 

đúng quy định, để luôn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về 

Luật bảo vệ môi trường. 

 2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

- Không có 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Không có 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Quá trình hoạt động của Trạm cấp nước Bó Ly có phát sinh nước thải sản 

xuất. Tuy nhiên căn cứ Điều 97 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải  

định kỳ (do nước thải phát sinh dưới 500m
3
/ngày.đêm).  

- Cơ sở thực hiện giám sát lưu lượng thải: 

+ Giám sát lưu lượng nước thải thông qua đồng hồ đo lưu lượng (lưu lượng 

xả thải ra môi trường). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục 

nước thải và khí thải theo quy định của Pháp luật. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ cơ sở 

Căn cứ theo quy định tại Điều 97 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022, Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ 

đối với nước thải. Tuy nhiên, để có cơ sở đánh giá hiệu quả công trình xử lý môi 

trường của cơ sở, đồng thời giúp chủ cơ sở đánh giá theo dõi, giám sát hệ thống, 

thiết bị xử lý chất thải của mình chủ cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc, giám sát 

một số thông số của môi trường nước thải với tần suất 2 lần/năm (Khoản 6 Điều 

111 và Khoản 6 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường 2020). Cụ thể các thông số giám 

sát được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6.1: Thông số quan trắc, giám sát môi trường nước thải và khí thải định 

kỳ hàng năm 

Môi trường  Vị trí lấy mẫu Thông số Tần suất 

Nước thải sản 

xuất 

Điểm đầu vào hệ 

thống xử lý nước 

thải 

Màu, pH, COD, BOD5 (20
o
C), 

Chất rắn lơ lửng, Asen, Đồng, 

Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Amoni 

(tính theo N), Tổng nitơ, Tổng 

phốt pho (tính theo P ), Coliform. 

2 lần/năm 

Điểm xả thải ra 

môi trường 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 6.2: Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT 
Môi 

trường 
Thông số quan trắc 

Kinh phí 

thực hiện 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

Trách 

nhiệm, 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

1 

Nước thải 

sản xuất 

(02 vị trí 

Điểm đầu 

vào hệ 

thống xử lý 

nước thải 

và Điểm xả 

thải ra môi 

trường  

Màu, pH, COD, BOD5 

(20
o
C), Chất rắn lơ lửng, 

Asen, Đồng, Kẽm, 

Niken, Mangan, Sắt, 

Amoni (tính theo N), 

Tổng nitơ, Tổng phốt 

pho (tính theo P), 

Coliform. 

15.000.000 

đồng/ năm 

02 lần/ 

năm 

Thuê đơn 

vị đủ 

chức 

năng hoạt 

động 

dịch vụ 

quan trắc 

môi 

trường 

Chủ cơ 

sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường: Trạm cấp nước Bó Ly 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La - Chi nhánh cấp nước Thuận Châu             35 

 

CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Không có. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ 

được thực hiện trong giai đoạn vận hành của cơ sở và thực hiện đúng, đầy đủ các 

quy định trong nội dung giấy phép môi trường. 

- Chúng tôi cam kết xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT cột B - Cmax với K = 1,2 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận 

là rãnh thoát nước chung của khu vực; xử lý toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh 

tại cơ sở đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B - Cmax với Kq=0,9; Kf=1,2 trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận là Ao nước xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật bảo vệ 

môi trường. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường 

đúng quy định của pháp luật. 

- Chúng tôi cam kết đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật trường hợp gây ra sự cố môi trường. Cam kết trong 

trường hợp gây ra ô nhiễm môi trường, chủ cơ sở có trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Mã số doanh 

nghiệp: 5500154649 đăng ký lần đầu ngày 18/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 

ngày 07/01/2021. 

2. Giấy tờ pháp lý về đất đai. 

3. Tổng mặt bằng thoát nước mưa, nước thải. 

4. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của trương trình quan trắc môi trường. 

5. Phiếu kết quả quan trắc môi trường. 

6. Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Giấy xác 

nhận số 23/GXN-UBND ngày 10/1/2013. 

7. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 2698/GP-UBND ngày 

09/11/2016. 

8. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Số 2703/GP-UBND ngày 

09/11/2016. 
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ut n,q.N NuAN oAN
riNH soN LA

56: 2698/GP-UBND

ceNG HoA xA uQr cnu Ncui.Lvl$r NAM

DOc tOP - Tg do - Hanh Pht'ic

Son La, ngdy 09 thdng 1l ndm 2016

GIAY PHEP C DI/6t OAT

Ut NAN NSAN PAN TiNTT SON LA

c6n cir Lu$t T6 chric chinh quy6n dia phucmg ngay 1,91612015;

CEn cri Lu4t Tdi nguy6n nudc ngey 211612012;

Cdn cri Nghi dinh s6 }}L12OI3AID-CP ngay 27llll20l3 ctra Chinh pht qui

dinh chi tiist thi henh mat s6 <ti6u cta Lupt Tii nguyen nugc; Nghi dinh sO

60/20164ID-Cp ngdy 0tl712016 ctra Chinh phu Quy dinh mOt sO AiAu kiQn dAu tu

kinh doanh trong linh v.uc tii nguy6n vd m6i trudrng;

Crn cri Th6ng w sO Zl lZOl4fft-BTNMT ngity 30151201a Quy. dinh vi6-c deng kV

khai thac nudc duoi daq *au hd so cdp, giahqA diAu chinh, cdp lai giey ph6p tai nguyCn

nu6c; Th6ng tu s6 56l20t4tfT-BTNMT ngity 241912014 cua B0 Tei nguy6n vd MOi

fiuong euy dntr di6u kiqn v6 n5ng lUc cua t6 chirc, c6 nhdn thgc hiQn di6u ta co ben Ai

nguyen nudc, tu v5n hp quy ttoaJ, tai nguyen lap de 6$beo c6o trong hO so dC

rd .ap gi6y ph6p ai nguyen nu6c; Thdng tu sO SOlZOtSfm-BYT ngdy 1 lll2D0l5 ci:a

;T 
" 

-tffA*n ,fe. fi6r" fia v0 .irf,, .#t lugng nu6c 6n u5ng, sinh ho4t; Th6ng tu si5

Z4l2Ot6ffT-BTf{MT ngiry 091912016 cua BO Tai nguy6n vd M6i tuorlg quy dinh vigc

x6c dinh vi c6ng UO "*g 
b6o hQ vQ sinh khu v.uc 6y nudc sinh hopt;

CIn cir euyOt dfnh sO 15/2008/QD-BTNMT ngay 31ll2l2008 cira BQ trutrng

BO Tai nguy6n vd M6i truong ban hanh Quy dinh bao vQ tai nguy6n nu6c duoi d5t;

X6t Don dA nghi cdp giey ph6p khai th6c nu6c dutvi dAt ngay 0711012016 cira

C6ng ty cO phen cap-nuoc S* f.. ,a frO so kdm theo; Td trinh s6 7SZfffr-STNMT

ngay OZttlDOl| cua S0 Tii nguy6n vd M6i ffid^g,

QUYET D!NH:

Ei6u 1. Cho ph6p C6ng ty .6 phAn c5p nu6c Scvn La (Dtla chi: Sii 55, dadng

Td HiQu, td 5, phndrg T6 HiQu, thdnh ph6 Son La, tinh Son La)khaith6c, sir dUng

nu6c ducri cl6t vtvi c6c nQi dung sau:

L. Mgc dich khai thdc, sfr dgng nufc: C6p nu6c cho d6n cu thi tr6n thu6n

Qh6u vd virng php cfn, huyQn Thufln ChAu, tinh Scvn La- I



2

z.Yitri c6ng trinh khai th6c nudc: Hang karst t4i b6n B6, x6 ChiAng Ly,
huyQn Thu6n Ch6u. Tqa d0 theo VN 2000 (kinh nye, ffqc 1040, rnili chiiiu 30): X
:2372311;Y:467t00.

3. TAng chf'a nufc khai thic: TAng chira nudc khe nut - karst trong c6c

trAm tfch lpc nguy6n - carbonat he t6ng B6n P6p (d1-2).

4. T6ng s6 hang karst khai thfc: 01 gi6ng.

5. T6ng luqnrg nufc khai thic lfn nh6t: 2.000 m3/ngity d6m.

6. Thoi hgn khai thdc: 07 ndm (bdyndm) tinhtirngey Quy6t dinhndy c6

hiQu lyc thi hanh.

Vitri, tga dQ, luu luqng vd c6c th6ng s5 cria c6ng trinh cU th6 nhu sau:

S6
hiQu

Tqa dQ (VN2000,
kinh tuyiin trqc

1040. mtii chidu 30)

Luu lugng
(m3/ngiy

oem)

ch6 do
khai th6c
(gid/ngdy

dem)

Chi6u
sdu myc

nudc
tTnh (m)

Chi6u s6u

mgc nu6c
dQng lon
nhAt cho
ph6p (m)

TAng

chria
nu6c
khai
th6cx Y

GKTC 2372311 467100 2000 22 0,65 0,8 dp

Di6u 2. Cdcydu cAu cp th6 AOi voi COng ty 
"6 

phan c6p nudc Scrn La:

1. Tuan thri c6c nQi dung quy dinh tai Gi6y ph6p ryy; ntiu.thay d6i nQi dung
quy dinh tpi Gi6y ph6p niy ph6i dugc co quan c6p ph6p d6ng y beng v6n ban.

2. Thyc hiQn viQc quan tric mpc nu6c, luu luqng , chdtlugng nu6c trong qu6

trinh khai th6c theo quy <lfnh t4i Di6u 16 Quyi5t dinh sti 15/2008/QE-BTNMT ngey
3Ilt2l2OO8 cta B9 trucrng BO Tai nguy6n vi MOi truong. Ktit qu6 phen tich ch6t,),
lugng ngu6n nu6c so srffi v6i QCVN 09-MT:2015/BTNMT ngey 3111212008 cira
BQ trucrng BO Tei nguy6n vd Mdi ffi*g; k6t qui phen tfch ch6t hlOnB nudc sau khi
xri lj so s6nh voi QCVN 0l:200918YT. SO chi ti6u x6t nghiQm chdt lugng nudc theo
quy dinh tpi DiAu 7 Th6ng tu s6 sOlzOts[fT-BYT ngey n/I2l2}l5 cua B9 Y t6.

Cnti Ae giqn s6t <linh kj, tudn tht. aCVry 0l:20O9lBYT - Quy chuAn kf
thupt Qudc gia vA ch6t lugng nu6c 5n u5ng @Ot vAi c6ng trinh c6 c6ng sudt tb
1000 m3/ngdy d€m tro bn).

3. Tudn thri c6c ti6u chuAn, guy chuAn ky thuat chuy6n ngdnh li6n quan il6n
khai th6c, su dpng nu6c du6i d6t theo quy dinh.

4. Thgc hi6n c6c nghia vrp theo quy dfnh tpi khoin 2 DiAu 43 Luft Tdi
nguyEn nudc.

5. Sau khi duo. c UBND tinh c6p gi6y ph6p khai thdc, sri {rng nudc dudi d6t,
CO.ng ty phii d6 xu6t vung b6o h0 vQ sinh cria c6ng tinh khai th6c th.o quy dinh tai
Di6u 6 Th6ng fi 2412016[T-BTNMT ngey 091912016 cria B9 Tdi nguy6n vd M6i
truong vi trinh UBND tinh phc duyQt (th6ng qua Sd Tai nguyan vd M6i trudng). Sau
khi <tyo. c UBND tinh ph6 dlyet vd cdng bti, COng ty ph6i hqrp voi UBND-huyQn
Thuatr Chdu, UBND xd Chi6ng Ly x6c clinh ranh gi6i pham vi cria vung b6o hd vQ
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sinh khu v.uc 16y nu6c sinh ho4t cira c6ng trinh tren thgc dia AC Uao vQ ngu6n nu6c

khai th6c, sri dpng; theo ddi, gi6m sdt cdc hoat dQng trong vung b6o hd vQ sinh khu
v.uc t6y nudc sinh ho4t cta cOng trinh.

6. HAng ndm (truoc ngdy 15 thdng Il,tlnghqrp b6o c6o UBND tinh Scrn

La (qua Sd Tdi nguyAnvd Mdi truong) vA tinh hinh khai th6c, str dqng nudc vd c6c

u6" &e ph6t sinh trong qu6 trinh khai th6c; nQi dung b6o c5o theo quy dinh tai Di6u

17 Quytit dinh sO 15/2008/QD-BTNMT ngdy 3111212008 cua B$ truong B0 Tei

nguy6n vi MOi truong.

7. Chiu sU ki6m ffa, giSms6t cria S0 Tdi nguy6n vd M6i truong tinh Scrn La.

8. C6c ydu cAu kh6c AC Uao vQ tdi nguyen ny6c, bio vQ m6i trudrng, phdng

ch6ng sUt hin d6t, 6 nhi5m, suy tho6i, can kiQt ngu6n nu6c 1i6n quan diSn viec khai

th6c nudc du6i d6t:

- Bio <l6m tAng chira nu6c kh6ng bf suy tho6i, c4n kiQt, b6o vQ m6i trubng
sinh th6i.

- B6o d6m khOn e gey sut hin mat d6t.

- Ph6t hiQn, xti ly, khdc phpc c6c hiQn tugng, sU c5 b6t thuong vE ch5t lrlgmg

nu6c, mgc nu6c frong harg karst k{rai th6c vi c6c sU cO vO m6i trucrng do hopt clQng

khai th6c cira minh g ei ,ud6lg thdi b 6o cinki.p thoi tgi chinh quy6n dia phuong, Phdng

Tdi nguy6n vd M6i truoxg c6p huygn noi xay ra sU c0 vd toi co quan cap ph6p.

- Ngp ti6n c6p quyAn khai th6c tdi nguy0n nudc theo quy dinh tai khoan- 1

DiAu 65, khoin Z pi6u 77 Lu$tTdi nguy6n nu6c sau khi c6 v6n b6n hu6ng dAn

cria BQ Tdi nguydn vi M6i trudng.

Didu 3. Cdng ty 
"6 

p{rAn c6p nu6c Son La du-o. c hucrngc6c quy6n hqrp ph6p

theo quy dinh tai khoan 1 Ei6u 43LuStTii nguy€n nu6c vd quyAn lqr hAp ph6p kh6c

theo quy dinh cira phSp 1u4t.

Di6u a. Giey ph6p nay c6 hiQu lUc t<,5 nr ngey ky. Cham nh5t chin muoi (90)

ngay tru6c khi gi6y pnep friSt fran, n6u COng ty.t6 phan c6p nudc Son La cdn tii5p

tuc ichai th6c nu-6c auOi dat nhu quy dinh tpi DiAu 1 cira Gi6y ph6p niy thi phni hm
thri tgc gia hqn gi6y ph6p theo quy dinhJ.f/

Noi nhQn:
- TT Tinh ty;
- TT HDND tinh;
- Chri tich UBND tinh;

TM. UY BAN NHAN DAN

- C6c Ph6 Chti tich UBND tinh;
- Cpc Quan l)? TNN - B0 TN&MT;
- Sd Tdi nguy€n vi M6i ffihg;
- Cpc thud tinh;
- UBND huyQn Thu0n Chiu;
- Ldnh clpo Vinphdng UBND tinh;
- C6ng ty c6 phdn c6p nudc Son La;
- Luu: VT - HiQu 25 bira..

bdo cdo

Bti Dftc Hii
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ceNG HoA xA HeI cHU Ncnia.vIPT NAM
EQc l$p - TrI do - H4nh phfic

36:27031GP-UBND Son La, ngdy 09 thdng ll ndm 2016

GIAY PHEP XA NTIOC TTTAi VAO NGUON NTIOC

ut NAN NHAN OAN riNrr SONLA

C6n ctr Lupt TO chirc chinh quyen dia phuong ngey 1962015;

Cin cri Lupt Tii nguy6n nudc ngey 211612012;

C6n cu Nghi dinh s6 2ALD}L3A{D-CP ngey 27llll20l3 cria Chinh phri

qui dinh chi ti6tifri ftann mQt s5 di6u ctra Lupt Tai nguy6n nu6c;.Nghi dinh so

60/20164{D-CP ng}y 011712016 cua Chinh phu Quy dinh rn01 s6 Aieu kiQn ctAu tu

kinh doanh trong linh nuc tdi nguy6n vi mdi trudng;

CIn cir Thong at s|ZllZOl4fft-BTNMT ngiLy 3AfiD01a Quy dinh vi-ec dang ky

ktrrai th6c nu6c ducyi d6t, m6u h6 so ,6p, gia han di6u chinh, caplqigi6y ph6p tai nguy6n

nudc; Th$ng tu sd 5612014[ff-BTNMT ngity 241912014 cira BQ TAi nguy6n vd MOi

truong Quy di.rk di6u kiQn vA ndng lgc cua t6 chric, c6 nh6n thlrc hiQn di6u ta co ban Ai

nguyen nudc, tu v6n hp quy ho4ch tai nguyOn nudc, lap de en,bila c6o tong h6 so dO

ngfl c6p giay ph6p tai nguyOn nu6c; Th6ng tv s5 0212009fft-BTNMT ngiry 1913D009

cua BO Tai nguyOn vd MOi truong quy dinh danh gi6 khi nturg ti6p nhqn nu6c th6i cua
l,

nguonnu0c;

X6t Dcyn dC nghi cdp g\ey ph6p khai th6c nu6c du6i d6tngay A7n0D0l6 ctra

COng ty 
"6 

phan c6p nu6c Son La vn h6 so kdm theo; Td trinh sO 255/TTr-STNMT

ngity \ZlllDArc cria Sd Tdi nguy0n vd Mdi trulng,

QUYBr E[NH:

Ei6u L. Cho ph6p C6ng ty .6 phen cAp nu6c Scrn La (d!a chi: Sti 55, dudng

Td HiQu, t6 5, phudng TO HiQu, thdnh phii Son La, tinh Son La) x6 nudc th6i vdo

1. Ngu6n nudc ti6p nhgn nufc thii: Vucvn cdy vd ao cdciuacfuchQ d6n s0ng

xung quanh Tr?m xtr ly nu6c Thufin Chdu thuQc xd ChiAng Ly, huyQn ThuQn Chdu.

2. Vitri xfr nufc thii: Sau bO ling cua hQ th6ng xu ly nudc thii. Tqa dQ

VN 2000 (kinh tuydn ffqtc I 040, mili chidu 301: X -- 237 t526; Y : 467001. :
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3. Phuong thrfrc xi thfli: Tg chiY.

4. Ch5 d0 xfr nu0c thfri: 6 - 12 gio/ngdy.

5. Luu luqng xi nufc thfri:

+ Luu lu-o. ng xA trung binh: 16 m3 lngiry d€m (tuong dtong I , 
j j mi /gtd) .

+ Luu lugng xA 16n nhAt: 1 8 m3/ngiy dhm (taong daong I ,5 mi /gid1 .

6. Cnit lugng nu6c thii: Gi6i h4n c6c th6ng si5 vd.n6ng <lQ c6c ch6t o

nhiSm chinh c6 trong nudc thii tru6c khi xA vdo ngudn tiiSp nh0n kh6ng vugt

qu6 Quy chuAn k! thupt qu,5c gia v6 chAt luqng nudc thii c6ng nghiQp QCVN
40:201I/BTNMT, cQt g &e tA Kr: A,6, K7: 1,2),cp th6 trong bing sau:

STT Th6ng s5 Eon v!
Gi6 trigicri h4n ($CW

40:2011/BTNMT cQt B; hQ sO

K.=0.6: Kr= 12)

1 Nhiet d0
oc 40

2 Mdu PtlCo 150

3 pH 5,5 d6n 9

4 BOD5 (200C) mgll 36

5 COD mgll 108

6 Ch6t ran 1o limg (fSS) mgll 72

7 Asen mgll 0,072

8 Thfry ngdn mgll a,0072

9 chi mgll 0,36

t0 Cadimi mell 0,072

11 Crom (VI) mgn 0,072

t2 Crom (IIl mgll 0,72

l3 EOng mg/l 1,44

t4 Kem mgll 2,16

15 Niken mg/l 0,36

16 Mangan mgll 0,72

t7 sit rngl 3,6

18 T6ng Xianua mgll 0,072

19 T6ng d6u md kho6ng mgll 1a
llL

20 Sunfua mgll 0,36

2l Florua mgll 7,2

22 Amoni (tinh theo N) mg/1 7,2

21 TOng Nito mgll 28,8



c6 hiOu lpc thi hanh.

Di€u 2. C{rc y6u cAu aOi vOi COng ty .6 phAn c6p nudc Son La:

1. TuAn thri c6c nQi dung quy dinh tai Di6u 1 giey ph6p niy. Mgi ngi dung
thay d6i ph6i clugc co quan cAp ph6p d6ng V ba"g vdn bin.

2. Thuc hiQn cf,c nghia vp theo quy d'lnh tai khoan 2 DiAu 38 Ludt Tdi
nguy6n nu6c vd c6q ydu CAb cU th6 sau ddy:

a) Thr;c hiQn quan fftc dinh k}, luu 'lugrrg, ch6t lugng nudc th6i vd nu6c
ngudn titip nhfln nhg'sau:

.

+ Nudc thai fuoc khi xu ly: 01 di6m tru6c khi vdo bC tang. TAn su6t 6
th6ng/lAn, so s6nh vdi QCVN 40:2A11/BTNMT - Quy chuAn k! thupt qu6c gia
v6 chAt lugng nudc thii'c6rig nghiQp, cQt B.

+ Nu6c th6i sau khi xri lf: 01 di6m tpi vi tri sau bC ling. TAn su6t 6
th6ng/lAn, c6c th6ng sti qui dinh tai kho6n 6 Di€u 1 Gi6y ph6p ndy.

+ Nu6c ngudn titip nhfn: 01 didm tai ao c6 ti6p nhfln nu6c thii. TAn su6t 6
th6ng/lAn, so s6nh vdi Quy chuAn 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuAn k! thuft
qutic gia vii ch6t luqng nudc m{t, cQt B 1: ding cho mpc dich c6p dich tu6i ti6u,
thtry loi ho{c c6c muc dich sri dUng kh6c c6 y6u cAu ch6t lugng nudc tuong tr,r

hoflc c6c mpc dfch su dpng nhu lo4i 82.

b) Thu Boffi, xri ly nu6c th6i theo dirng thi6t t<C trong hd so d6 nghi c6p
phdp; b6o c16m c6c th6ng sO ch6t lugng nudc th6i sau xu ly lu6n dpt qui dinh tai
khoAn 6 Di6u I Gi6y ph6p ndy tru6c khi x6 vdo ngu6n nu6c ti6p nhAn. Trudng
hgp c6 b6t ky th6ng s5 nio kh0ng clpt ydu c6u qui dinh thi phii ngirng ngay viQc
x6 nudc thei dC kh6c phUc.

c) Thgc hiQn dung cdc camkiSt nhu dd n6u trong Hd scy dO nghi c6p ph6p.

d) Chiu sy kitim tra cira co quan quan li tei nguy6n *6i truorrg vA c6c v6n dC

c6 li6n quan tdi xi nudc thAi vdo ngu6n nudc. Thlrc hi6n c6c biQn ph6p d6m b6o an
toirn, phdng ngira, khdc phUc su cO trong qu6 trinh xi nudc th6i vdo nguOn nudc.
86o c6o kip thdi v6i UBND tinh vA S0 Tei nguy6n vd M6i trudng ni5u c6 sg cO b6t
thuong 6nh huong x6u t6i m6i trucvng rgron nudc do hopt dOng xa th6i gdy ra.

d) Hing ndm (truoc ngdy 15 thdng t 2), tlnghqp b6o c6o IJBND tinh Scrn

La (cjua So Tdi nguy1n vd M6i tradng)vA tinh hinh su dung nu6c, xri ly nudc thii,

24 T6ng Photpho (tinh theo P) mgll 4,32

25 Clorua mgl 720

26 Clo du rng/1 1,44

27 T6ng PCB rngll 0,0Q72

28 Colifrorm NPN/I00m1 s000

7. Thdi h4n cria gi6y ph6p: 07 n[m (bdy ndm) t<C ttr ngey Quytit dinhnny
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xi nudc thii vd c6c v6n dA ph6t sinh trong qu6 trinh xft lf nu6c thhi; cdc ki5t qui
quan rdc luu lugng, ch6t luqng nudc thii theo quy dinh tai t<kroan 2 Di6u 2 Giey

ph6p niy.

Di6u 3. C6ng ty .6 phan c6p nudc Scrn La dugc hucmg 96c quyon hqp ph6p

theo quy dlnh tai khoan t pieu 38 iuflt Tdi nguy6n nu6c vi quyAn lqi harp ph6p kh6c

theo quy dinh cua ph6p lupt.

Ei6u a. Gi6y ph6p nay c6 hiqu lUc tii tu ngey k)?. Cham nhat cfrin muoi (90)

ngdy tru6c khi gi6y pfrep fri5itrAn, niiu C6ng { td phe, c6p nudc Son La cdntii5p tuc

x& nudc thii v6i c6cnQi dung quy dinh tai DiAu 1 Gi6y ph6p ndy thi ph6i ldm thu tpc

giahqn gi6y ph6p theo quy dit:frrJV/

Noi nh$n:
- TTTlnh ty;
- TTHEND tinh;
- cht tich UBND tinh;
- C6c Ph6 Cht tich UBND tinh;
- Cr+c Quan I), TNN - B0 TN&MT;
- S&Tei nguy6n vi M6i truhng;
- Cuc thui5 tinh;
- UBND huyQn Thufln ChAu;
- Ldnh d4o VEnphdng UBND tinh;
- Cdng ty cd phdn cdp nu6c Son La;
- Luu: VT - sieu 25 bhn.

TM. UYBAN MTAN OAN
I(T. CHU TTCH

bdo cdo

Biri Dric Hfli


