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I. GIỚI THIỆU 

1.1. Mục tiêu, đối tượng của hướng dẫn 

 Hướng dẫn kỹ thuật đấu nối thoát nước hộ được soạn thảo dưới sự hỗ trợ 

của Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải, tiểu dự án Nha Trang 

giai đoạn II.   

 Mục tiêu của tài liệu nhằm cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong việc thực 

hiện đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát nước của thành phố Nha Trang. 

Hướng dẫn giới thiệu quy định, yêu cầu đấu nối thoát nước và thực tế đấu nối 

thoát nước hộ tại Nha Trang. Từ chính sách và thực tế đấu nối hộ đang tồn tại tại 

Nha Trang, nguyên tắc bắt buộc trong đấu nối đảm bảo tối thiểu các rủi ro môi 

trường, nhóm chuyên gia tư vấn của Công ty Nghiên cứu Tư vấn và Đào tạo Phát 

triển Cộng đồng (RTCDC) đã đề ra các phương án đấu nối hộ, thiết kế điển hình 

mẫu bể tự hoại cho hộ gia đình và cơ sở kinh doanh, bể tách mỡ và dầu ăn cho cơ 

sở kinh doanh cũng như quy trình các bước thực hiện đấu nối cho các phương án 

đấu nối khác nhau phù hợp với hệ thống thoát nước Nha Trang.   

 Hướng dẫn được xây dựng cho các nhóm đối tượng sử dụng sau: 

1. Cơ quan cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng Khánh Hòa, Phòng Quản lý đô 

thị Nha Trang, UBND các xã, phường) 

2. Các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng 

3. Một số đơn vị thi công xây dựng dân dụng tại TP Nha Trang 

 Hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở phù hợp với khung pháp lý về đấu 

nối thoát nước tại Nha Trang. Hướng dẫn này cần được sử dụng kết hợp với các 

văn bản pháp lý liên quan về đấu nối thoát nước và bảo vệ môi trường khác tại 

Việt Nam. 

1.2. Phạm vi áp dụng 

 Hướng dẫn này cung cấp phương pháp tiếp cận, quy trình các bước để thực 

hiện đấu nối thoát nước thải cho hộ gia đình và cơ sở kinh doanh vào hệ thống 

thoát nước của thành phố Nha Trang. 
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II. CƠ SỞ CỦA ĐẤU NỐI 

2.1. Quy định đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước tại thành phố 

Nha Trang 

Theo quyết định số 38/2008/QĐ-UBND tình Khánh Hòa đã thông qua có 

quy định về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. Quy định đã chỉ rõ rằng toàn bộ các công trình xây dựng đang được 

sử dụng vào mục đích ở, làm việc, vui chơi giải trí hoặc các mục đích khác có 

xả nước thải ra môi trường và năm trong phạm vi 50m đến hệ thống cống chung 

phải đấu nối vào hệ thống thoát nước công cộng. Tất cả các công trình xây dựng 

mới nằm trong phạm vi 50m đến hệ thống cống chung bắt buộc phải đấu nối 

ngay vào hệ thống cống công cộng. Các công trình xây dựng mới tại các khu 

vực đã hoặc sẽ có tuyến cống thoát nước chung phải đặt ống chờ để chuẩn bị 

đấu nối. Những công trình được miễn đấu nối là những công trình tại địa bàn 

chưa có mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước tập trung hay các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả nước thải vào nguồn nước không qua hệ 

thống thoát nước khi nước thải của cơ sở đã được xử lý và được cơ quan quản 

lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 

theo quy định. 

2.2. Yêu cầu đối với đấu nối thoát nước trong xây dựng nhà ở, cơ sở 

kinh doanh  

Đối với các hộ gia đình thực hiện trước thời điểm nhà máy xử lý nước 

thải hoạt động thì bắt buộc phải có bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ 

sinh trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. Khi nhà máy xử lý nước 

thải đi vào hoạt động, trước khi đấu nối nước thải từ bể tự hoại của nhà vệ sinh, 

yêu cầu bắt buộc các hộ thoát nước phải xử lý bịt đáy hầm rút của bể tự hoại 

không cho nước thải thấm xuống đất hoặc đấu nối trực tiếp bể tự hoại với hệ 

thống cống, không qua hầm rút. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng 

phải thực hiện theo các quy định như các hộ gia đình ngoài ra với cơ sở  sử 

dụng lượng dầu mỡ lớn cần phải tách bỏ lượng dầu mỡ này ra khỏi nước thải 

trước khi thoát ra hệ thống thoát nước bên ngoài nhà. 

2.3. Thực tế đấu nối thoát nước hộ tại thành phố Nha Trang 

Hiện nay, do quy định tại Nha Trang chưa cho phép thực hiện đấu nối 

thoát nước thải ra hệ thống thoát nước bên ngoài nên các hộ gia đình đều xây 

dựng hệ thống các bể tự thấm thu gom toàn bộ nước thải. Hệ thống thoát nước 
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trong nhà thường có 2 hệ thống thoát nước độc lập là hệ thống thoát nước nhà 

vệ sinh và hệ thống thoát nước tắm rửa. Hệ thống thoát nước nhà vệ sinh thường 

được xây dựng bao gồm 3 bể: bể chứa, bể thấm, bể lắng. Các bể hay được gọi là 

các bi thường được xây dựng bằng các cống bê tông có đường kính D800 và dài 

1,2m, mỗi bể sử dụng từ 2-3 cống đặt trồng lên nhau. Bể chứa và bể lắng đều 

được đổ bê tông lót đáy còn bể thấm thường được đặt thẳng xuống nền cát để 

nước thải sau khi đi qua hệ thống các bể sẽ ngấm xuống đất.  

Ngoài ra hệ thống các bể này còn được xây dựng theo dạng hình hộp 

được xây bằng gạch và đổ bê tông đáy với hình dạng và kích thước khác nhau. 

Đối với hệ thống thoát nước thải tắm rửa thường được xây dựng 2 bể là bể chứa 

và bể thấm. Các bể này đều được đặt ngay phía sau nhà cạnh khu vực nhà vệ 

sinh và nhà tắm, nhà bếp. Các đường ống thoát nước trong nhà sử dụng ống 

nhựa uPVC đường kính D60-D150. Hệ thống thoát tắm, thoát nước rửa mới chỉ 

được lắp đặt các phễu thoát sàn mà không lắp đặt các xiphong để đảm bảo hiệu 

quả ngăn mùi tốt. Các ống thoát nước thường được đặt sâu từ 0,2 - 1m so với 

nền nhà.  

Các hộ gia đình đều lắp đặt ống thông hơi cho các bể xử lý nước thải. 

Mặc dù không  được cấp phép nhưng vẫn có những hộ gia đình và các cơ sở 

kinh doanh đã thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước. Tuy vậy hấu hết các 

hộ này mới chỉ thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước tắm rửa mà chưa thực 

hiện đấu nối với hệ thống thoát nước thải nhà vệ sinh. Khi đấu nối các hầm 

thấm vẫn chưa được xử lý đáy để chống thấm hiệu quả. Đa phần các hộ kinh 

doanh nhà hàng, khách sạn đều chưa có hệ thống tách dầu mỡ mà thu gom một 

cách thủ công hoặc xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước. 

III. NGUYÊN TẮC ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC HỘ GIA 

ĐÌNH  

Công việc đấu nối thoát nước thải phải đảm khả năng thoát nước tốt cũng 

như giải quyết triệt để vấn đề môi trường sau khi thực hiện đấu nối. Việc đấu 

nối phải thực hiện theo các trình tự cơ bản như sau: 

 - Đào và hút sạch hầm cầu, xử lý chất thải bằng việc sử dụng các phương 

pháp, thiết bị và các điêm xử lý hợp pháp. Chất thải hầm cầu không được xả vào 

hệ thống công thoát nước chung của hành phố. Vệ sinh bên trong hầm cầu sau 

khi hút sạch. Tẩy trùng thành và đáy của hầm cầu bằne vòi xịt cỏ sử dụng  chất 

tẩy trùng mạnh đã được phê chuẩn như nước Javen, vôi. Đổ bê tông lót đáy 

ngăn thấm của bể không cho nước thải tiếp tục ngấm xuống dưới đất. Đấu nối 
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toàn bộ ngăn thấm của các bề nối liền với nhau. Lắp đặt thêm xiphong ngăn mùi 

trên tuyến ống thoát nước tắm rửa, xiphong ngăn mùi được đặt ngay trong ngăn 

thấm của bể. 

 - Phá dỡ nền nhà và đào mương đặt ống, mương có kích 0,4 X 0.5m. Tiến 

hành kiểm tra độ dốc từ ngăn thấm tới điểm đấu nối. Giải lớp cát đệm ống với 

chiều dày từ 0,15-0.2m và đầm chặt.  

 - Lắp đặt ống thoát nước: 

+ Đối với phương án thoát nước tự chảy tiến hành lắp đặt các ống thoát 

nước từ các ngăn thấm ra hố ga thoát nước ngoài nhà. Cống thoát nước sử dụng 

ống uPVC, HDPE có kích thước tối thiểu là D114 và độ dốc tổi thiểu là 0.015. 

Cao độ đáy cống tại điểm đấu tiên của cống thoát nước là 0.3m.  Các vị trí góc 

ngoặt chuyển hướng đều lớn hơn 900. 

+Đối với phương án thoát nước sử dụng bơm thoát nước thải đặt trong bể 

thấm. Bơm có chế độ hoạt động tự động đóng mở để bơm nước thải từ các hố 

thâm ra bên ngoài. Bơm được đặt thẳng dưới đáy và được cố định bằng dây xích 

hoặc trượt trên hệ thống thanh trượt phía trong hố thấm. Bơm được lắp đặt bằng 

hệ thống điện độc lập và được  mắc vào atomat riêng để đóng mở khi cần kiểm 

tra. Đường ống đẩy của bơm sử dụng ống PPR đường kính D40-D60. Đường 

ống cũng được đặt trong rãnh đào và có độ sâu đáy cống so với nền nhà là 0.3m. 

- Kiểm tra ống thoát nước: Tiến hành kiểm tra cao độ và độ kín khít của 

đường ống để tránh trường hợp rò rỉ gây hư hỏng hệ thống thoát nước cũng như 

các công trình trong nhà. Đổ nước vào trong ông để kiểm tra độ dốc cũng như 

khả năng thoát nước của đường ống. Đối với đường ống đẩy phía sau bơm thoát 

nước cần phải tiến hành bơm thử, kiểm tra áp lực để xác định khả năng dò gỉ 

của các vị trí nối ống. Kiểm tra chế độ làm việc đóng mở của bơm để đảm bảo 

bơm hoạt động tốt khi đưa vào sử dụng. 

- Lấp đất đường ống và hoàn trả mặt bằng: Các đường ống sau khi đã 

được lắp đặt và kiểm tra sẽ được lấp đất và hoàn thiện lại nền nhà như hiện 

trạng. Tại vị trí các ngăn thấm nên tạo nắp đậy sau đó được bịt kín để thuận tiện 

khi có sự cố hay hư hỏng của hệ thống thoát nước. 

IV. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC HỘ  

4.1. Phương án đấu nối thoát nước hộ gia đình 
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Phương án 1 (xem Hình vẽ 1): Áp dụng với các hộ gia đình có cốt trong 

nhà cao hơn so với cốt thoát nước của đáy hố ga ngoài nhà đảm bảo được khả 

năng thoát nước. Phương án đấu nối sẽ tiến hành phá dỡ nền nhà tại vị trí các 

ngăn thấm hoặc bi thấm của hệ thống thoát nước và đào rãnh đặt ống thoát nước 

từ vị trí các bể ra hố ga thoát nước ngoài nhà. Các ngăn này phải được hút bỏ 

sạch nước thải và cặn bên trong rồi đổ bê tông lót đáy không cho nước thải tiếp 

tục thấm xuống đất. Đường ống thoát nước sẽ được đấu nối vào các bể này để 

thoát nước thải ra bên ngoài. Trên đường ống thoát nước thải tắm rửa cần phải 

lắp đặt thêm xiphong ngăn mùi và phễu chắn rác trước khi xả nước vào hệ 

thống cống thoát nước cấp 3. Xiphong ngăn mùi có thể đặt ngay trong ngăn 

thấm của hệ thống thoát nước tắm rửa trong nhà.  

Phương án 2 (xem Hình vẽ 1): Áp dụng đối với các hộ gia đình có cốt 

chôn ống trong nhà bằng hoặc thấp hơn so với cốt đáy hố ga thoát nước. Giải 

pháp được đưa ra là đắp đất và tôn cao toàn bộ cốt của nền nhà cao hơn so với 

cốt hố ga để có thể lắp đặt đường ống thoát nước tự chảy từ trong nhà ra bên 

ngoài. Cách thức đấu nối đường ống sẽ thực hiện như với phương án 1. Phương 

án này chỉ nên áp dụng tại những gia đình cải tạo hoặc xây mới lại nhà. 

Phương án 3 (xem Hình vẽ 1):  Áp dụng đối với các hộ gia đình có 

khoảng cách từ ngăn thấm tới hố ga đấu nối ngoài nhà lớn. Giải pháp được đưa 

ra là đắp đất và tôn cao toàn bộ cốt của nền nhà cao hơn so với cốt hố ga để có 

thể lắp đặt đường ống thoát nước tự chảy từ trong nhà ra bên ngoài. Cách thức 

đấu nối đường ống sẽ thực hiện như với phương án 1. Phương án này chỉ nên áp 

dụng tại những gia đình cải tạo hoặc xây mới lại nhà. 
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Hình vẽ 1: Sơ đồ thoát nước hộ cho phương án đấu nối1,2,3 

Phương án 4 (xem Hình vẽ 2): Áp dụng đối với các hộ gia đình có cốt 

chôn ống trong nhà bằng hoặc thấp hơn so với cốt đáy hố ga thoát nước. Lắp đặt 

hệ thống bơm nước thải từ trong nhà ra cống thoát nước bên ngoài nhà. Bơm 

chìm để bơm  nước thải được lắp đặt trực tiếp trong ngăn thấm của các bể xử lý 

nước thải. Tất cả các ngăn thấm sau khi được lấp kín đáy sẽ được nối liền với 

nhau để cho nước thải có thể thu gom tập trung tại vị trí đặt bơm. Trên đường 

ống thoát nước thải tắm rửa cần lắp đặt xiphong để ngăn mùi. Bơm nước thải 

được lắp đặt hệ thống van điện để bơm tự động vận hành. Nước thải được bơm 

thẳng trực tiếp vào hố ga thoát nước ngoài nhà. 
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Hình vẽ 2: Sơ đồ thoát nước hộ cho phương án đấu nối 4,5 

Phương án 5 (xem Hình vẽ 2): Áp dụng đối với các hộ gia đình có 

khoảng cách từ ngăn thấm tới hố ga đấu nối ngoài nhà lớn. Giải pháp đấu nối sẽ 

thực hiện tương tự phương án 4 là sử dụng bơm nước thải để bơm nước ra cống 

thoát nước ngoài nhà.  

4.2. Phương án đấu nối thoát nước dành cho cơ sở kinh doanh 

Đối với hộ kinh doanh nhà hàng khách sạn thì tùy theo đặc điểm của hệ 

thống thoát nước công trình trong nhà sẽ thực hiện tương tự như các phương án 

thoát nước của các hộ gia đình. Ngoài ra đối với các hộ kinh doanh có sử dụng 

lượng dấu mỡ lớn phải tiến hành thu gom trươc khi thoát ra hệ thống thoát nước 

ngoài nhà. Giải pháp để tách dầu mỡ có thể thực hiện xây dựng bể tách dầu 

hoặc mua những môdun bể tách dấu đã được làm sẵn với nhiều kích cỡ tùy 

thuộc vào lưu lượng dầu mỡ sử dụng của hộ kinh doanh. Bể tách dầu được bố 

trí ngay phía sau đường ống thoát nước rửa có chứa dầu mỡ từ các chậu rửa tại 

bếp. Đầu ra của ống thoát nước của bể tách dầu mỡ sẽ đấu nối vào mạng lưới 

thoát nước của nhà và thoát ra ngoài nhà còn dầu được giữ lại trong bể (xem 

Hình vẽ 3). 
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Hình vẽ 3: Sơ đồ thoát nước cho hộ kinh doanh nhà hàng khách sạn 

V. Các thiết kế điển hình tham khảo 

5.1. Thiết kế điển hình mẫu bể tự hoại  

5.1.1. Bể tự hoại hộ gia đình (xem Bản vẽ số 1) 

5.1.2. Bể tự hoại cơ sở kinh doanh (xem Bản vẽ 2) 

5.2. Thiết kế điển hình bể tách mỡ, dầu ăn dành cho các cơ sở kinh 

doanh  

5.2.1. Bể tách dầu loại 1(xem Bản vẽ số 3) 

5.2.2. Bể tách dầu loại 2(xem Bản vẽ số 4) 

VI. Quy trình các bước thực hiện đấu nối thoát nước hộ 

Xem hướng dẫn chi tiết tại các Bản vẽ số 5,6,7,8,9  


