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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý 

tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Xét Công văn số 13/CQK  ngày 04/7/2022 của Công ty Cổ phần chợ Quốc 

Khánh về việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường theo kết quả thẩm định và hồ sơ kèm theo;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

362/TTr-PTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chợ Quốc 

Khánh, địa chỉ tại Số 53 Nguyễn Đình Lộc, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Chợ 

Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn địa chỉ tại thôn 

Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung 

sau: 

1. Thông tin chung của dự án: 

1.1. Tên dự án: Chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn. 

1.2. Địa điểm hoạt động: thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn. 
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1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900874706 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 

15/3/2021, thay đổi lần thứ 2 ngày 30/3/2021 

1.4. Mã số thuế: 4900874706 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xây dựng chợ kết hợp chợ 

truyền thống với khu kiot chợ quy mô hiện đại. 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư: 

+ Quy mô sử dụng đất: 4.313m2. 

+ Quy mô công suất dự án: Cung cấp 182 điểm kinh doanh cho các tiểu 

thương và các nhà đầu tư có nhu cầu. 

+ Các hạng mục, công trình chính của dự án: Khu kiot gồm 26 ki ốt (01 

tầng), 02 khối nhà lồng (01 tầng), bãi đỗ xe, văn phòng ban quản lý chợ, khu vệ 

sinh công cộng, nhà đặt máy bơm cứu hỏa, bể phòng cháy chữa cháy, nhà tập kết 

rác thải sinh hoạt, bể xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống thu gom xử lý nước thải, 

hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, sân đường nội bộ. 

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường 

kèm theo: 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ 

môi trường quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 

2.2. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 kèm theo 

Giấy phép này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Chợ Quốc Khánh. 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chợ Quốc Khánh có trách 

nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải 

bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; quản lý chất thải 

theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, 

không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước 

thải để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 

phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức 

năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự 

cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 
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2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy 

định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm, kể từ ngày ký. 

 Chậm nhất sáu (06) tháng trước khi Giấy phép hết hạn, Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Chợ Quốc Khánh còn tiếp tục thực hiện các nội dung quy định 

tại Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định. 

Điều 4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Quốc 

Khánh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp 

phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy 

định của pháp luật./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND&UBND huyện;  

- Các Phòng: TCKH, KT-HT, TN&MT; 

- UBND xã Quốc Khánh;  

- Bộ phận TN&TKQ UBND huyện;  

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chợ 

Quốc Khánh;  

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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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      /7/2022  

của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định) 
 

  

 A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 

 1. Nguồn phát sinh nước thải:  

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ 

của các tiểu thương, người tiêu dùng và Ban quản lý chợ,.…(Chứa các thành 

phần chủ yếu là cặn bã, các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật). 

 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: Cống thoát chung của khu vực thuộc thôn 

Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

 2.2. Vị trí xả nước thải:  

 - Thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Địn h, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000 107o 15' và múi chiếu 3o) 

           X= 22°21'30,8"N ;                Y = 106°31'33,9"E  

 2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 7,5 m3/ngày đêm tương đương 

0,31m3/giờ. 

 2.3.1. Phương thức xả nước thải: Nước thải sau Hệ thống xử lý tập trung 

tự chảy theo đường ống PVC –D110 vào tuyến cống thu gom chung của khu 

vực D1000 trên tuyến Quốc lộ 3B thuộc thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, cách dự án khoảng 10m. 

 2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

 2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận: 

 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 đáp ứng yêu cầu chất lượng theo 

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt, cụ thể như sau: 

 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục  
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1 pH - 5 - 9  
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tháng/lần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

thực 

hiện 

 

 

 

 

 

 

 

2 TSS mg/l 100 

3 TDS mg/l 1000 

4 BOD5 (200C) mg/l 50 

6 Amoni (NH4+) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 50 

8 Photphat (PO4
3-) mg/l 10 

9 Sunfua (S2-) mg/l 0,5 

10 Dầu mỡ ĐTV mg/l 20 

11 
Tổng chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 10 

12 Coliform (*) 
MPN/ 

100ml 
5000 

 

 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: Được thể hiện qua sơ đồ sau: 

  
 

 

 

 

  

 - Nước thải sinh hoạt ở tất cả các kiot và nhà vệ sinh công cộng về các 

ống D110 đặt trong hộp kỹ thuật và tách làm 2 đường ống riêng cho 2 loại nước 

này. Gồm: Nước thải rửa (nước xám) từ các chậu rửa, thu sàn và nước thải xí 

(nước đen) từ các nhà vệ sinh. 

 - Nước thải được thu gom theo hệ thống thoát nước trong nhà về công 

trình xử lý sơ bộ là bể tự hoại của từng kiot,  rồi chảy ra bể phốt xử lý nước thải 

tập trung có dung tích 25,34m3. 

 1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

Bể XLNT  

tập trung  

 

Hệ thống thoát 

nước chung 

khu vực  

Nước thải 

sinh hoạt  

Bể tự hoại 

các các kiot 

 

Bể tự hoại 

Nhà vệ sinh 
công cộng 

 

D100 

PVC 
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 Công trình xử lý nước thải là các bể tự hoại, các công trình xử lý hoạt 

động theo nguyên lý tự hoại. 

 - Tóm tắt quy trình công nghệ: 

 Bể tự hoại là một công trình đồng thời làm hai chức năng: Lắng và phân 

huỷ chất hữu cơ. Các chất hữu cơ dạng rắn lắng xuống đáy bể và được giữ lại 

trong bể. Dưới tác động của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ dạng rắn và 

dạng hoà tan bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí (H2S, CO2, CH4...) và 

một phần tạo thành các chất vô cơ không độc. Sau đó, nước thải được tập trung 

vào bể xử lý thoáng khí bổ sung để phân huỷ các chất hữu cơ còn lại.  Thủy 

phân các chất hữu cơ phức tạp và chất béo thành các chất hữu cơ đơn giản làm 

nguồn dinh dưỡng và năng lượng cho vi khuẩn. Các vi khuẩn kỵ khí sẽ thực hiện 

quá trình lên men các chất hữu cơ đơn giản trên và chuyển hóa chúng thành các 

acid hữu cơ thông thường. Các acid hữu cơ thông thường trên sẽ tiếp tục bị các 

vi khuẩn kỵ khí lên men kiềm chuyển hóa thành CH4 và CO2. 

 Trong thời gian lưu nước từ 1-3 ngày, các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể. 

Cặn lắng trong bể qua thời gian 6-12 tháng sẽ phân hủy kỵ khí, sau đó nước thải 

qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong mỗi bể tự hoại đều có lỗ 

thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác 

dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị 

ngẹt.  

 Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể tự hoại (bể xử lý nước thải tập trung) 

đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) sẽ được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước chung của khu vực trên Quốc lộ 3B ngoài khu vực dự án.  

 - Công suất thiết kế:  

 + Dung tích bể tự hoại tại các kiot (26 kiot):  mỗi kiot có 01 bể tự hoại 

với tổng dung tích là 2,53m3. 

 + Dung tích bể tự hoại tại khu nhà vệ sinh công cộng: có tổng dung tích 

là 2,88m3. 

 + Dung tích bể xử lý nước thải tập trung (bể tự hoại): có tổng dung tích 

là 25,34m3. 

 - Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất, vật liệu sử dụng 

hay chất xúc tác đối với công trình xử lý nước thải. 

 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

 Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án 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./. 
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Phụ lục 2 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số     / ngày      /7/2022  

của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định) 
 

 

 1. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 

phép môi trường này, các nội dung đề xuất trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 

của dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường hiện hành. 

 2. Thực hiện đúng Chương trình giám sát môi trường theo nội dung Giấy 

phép này, nội dung trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép của dự án đã được phê 

duyệt và báo cáo kết quả theo quy định./. 
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