UỶ BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2021

GIẤY PHÉP XẢ NƢỚC
THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 47/2011/TTBTNMT ngày 28/12/2011 quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường; Số
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới
đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điểu chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Số
76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận
nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ và các quy định hiện hành;
Xét đơn đề nghị của Công ty TNHH Thành Nghĩa New và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Tờ trình số 232/TTr-SNN ngày 18 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép xả nước thải vào công trình thủy lợi với các nội dung
như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đƣợc cấp Giấy phép:
- Tên tổ chức xin cấp giấy phép: Công ty TNHH Thành Nghĩa New;
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành;
- Địa chỉ cơ sở xả nước thải: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành;
- Số điện thoại: 0763.333.768.
2. Tên hoạt động: Xả nước thải vào công trình thủy lợi.
3. Vị trí xả nƣớc thải:
- Kênh tiếp nhận nước thải: Kênh tưới tiêu nội đồng xã Phúc Thành,
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;
- Tọa độ vị trí cửa xả nước thải (Hệ tọa độ và cao độ nhà nước VN 2000,
kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60): X(m) = 2320578; Y(m) = 647657.
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4. Lƣu lƣợng, phƣơng thức, chế độ xả nƣớc thải:
- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: Qmax = 25m3/ngày đêm;
- Phương thức xả nước thải: Tự chảy;
- Chế độ xả nước thải: Xả liên tục (24/24h).
5. Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý:
Nước thải sau xử lý xả vào công trình thủy lợi phải đảm bảo các tiêu
chuẩn, quy chuẩn môi trường cho phép quy định tại Quyết định số 441/QĐUBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương vể việc phê duyệt Báo cáo
đánh giá tác động môi trường của Dự án: Đầu tư nhà máy may mặc Thành
Nghĩa New tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương của Công ty
TNHH Thành Nghĩa New và các quy định hiện hành, cụ thể: Toàn bộ nước thải
phải xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN
40:2011/BTNMT, giá trị Cmax mức B, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2; Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị Cmax mức
B, hệ số K = 1,2.
(Giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải tại Phụ
lục kèm theo).
6. Thời hạn của giấy phép: 05 năm, kể từ ngày ký.
Điều 2.1. Công ty TNHH Thành Nghĩa New được hưởng các quyền hợp
pháp theo quy định tại Điều 31 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/8/2018 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
2. Yêu cầu đối với Công ty TNHH Thành Nghĩa New:
- Tuân thủ các nội dung quy định của Giấy phép. Khi có thay đổi nội dung
quy định trong Giấy phép phải được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.
- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 32 Nghị định
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Thủy lợi.
- Thực hiện quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải theo tần
suất và các thông số quan trắc quy định tại Báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được UBND tỉnh phê duyệt, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và
các quy định hiện hành, trong đó:
+ Quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải sau xử lý tại vị trí cửa xả
nước thải (Hệ tọa độ và cao độ nhà nước VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi
chiếu 60): X(m) = 2320578; Y(m) = 647657;
+ Quan trắc chất lượng nước nguồn tiếp nhận tại kênh tưới tiêu nội đồng
xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
- Định kỳ xây dựng Báo cáo quý, Báo cáo tổng hợp năm (thay Báo cáo
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quý IV) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn
vị khai thác công trình thủy lợi và cơ quan quản lý môi trường (trước ngày 25
của tháng cuối quý). Nội dung báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải; xả
nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả
quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải sau xử lý và chất lượng nước nguồn
tiếp nhận nước thải theo quy định. Trường hợp đột xuất phải tiến hành lấy mẫu
thí nghiệm để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Vận hành hệ thống xử lý nước theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo
toàn bộ nước thải phát sinh và xử lý xả vào nguồn nước của công trình thủy lợi
phải nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax mức B, hệ số Kq = 0,9; Kf =
1,2; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT,
giá trị Cmax mức B, hệ số K = 1,2;
- Chịu sự kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Giấy phép xả nước thải
của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị
khai thác hệ thống công trình thủy lợi và cơ quan quản lý môi trường theo quy
định. Báo cáo kịp thời khi có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu đến chất lượng
nguồn nước tiếp nhận và môi trường do việc xả nước thải gây ra.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chậm nhất 45
ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH Thành Nghĩa New còn
nhu cầu tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy
phép này phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH Thành Nghĩa New;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Kim Thành;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, KTN, Ô.Chính (7b).

Trần Văn Quân

