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UY BAN NHAN DAN
TINH BA R!A — VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

Sô:.O.j. ./QD-UBND

Ba Rja — Vi2ng Thu. ngày.24.tháng,- .näm 2021

QUYET DJNH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác Ctng môi trtrong cüa
dir an Ben cãng Quôc tê Sao Biên — Giai doin 1 tti
thi xã Phil M5, tInh Ba Rja — Vflng Tàu
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RJA - VUNG TAU
Can thLut T chz'c chInh quyn djaphu'ang ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Luát tha dôi, ho sung mt so diêu cia Lut To cht'c ChInh phi và Lugt T chic
chInh quyên djaphztc.rng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can cz Lut Báo v mOi tru&ng ngày 23 tháng 6 nám 2014;
Can cii' Nghj djnh sO' 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia
ChInh phi tha ä'ôi, hO sung m5t so diêu cia các Nghj djnh quy djnh chi tie't,
hu'àng dan thi hành Lug7 báo vç môi trzamg,
Can ct Nghj djnh 5 18/2015/ND-CF ngày 14 tháng 02 nám 2015 cia
ChInh phi quy djnh ye quy hogch báo v mOi tru&ng, dánh giá mOi tru'àng chie'n
lu'crc, dành giá tác dng mói trzthng và ice hocich bào v mOi tru'&ng;
Can cii' Thông tu' s 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 cia
Bç5 trithng B5 Tài nguyen và MOi tru'O'ng quy djnh chi tiêt thi hành mt5t sO diêu
cza Nghi djnh sO 40/2019/ND-CT ngày 13 tháng 5 nám 2019 ca i'iInhphü tha
dOi, hO sung mt sO diêu c?a các Nghj djnh quy d/nh chi tiêt, hwó'ng dan thi
hành Luit báo v mOi trzthng và quy djnh quán lj hoit d5ng djch vy quan trác
mOi tru'&ng,
Theo d nghj cia Sà Tài nguyen và Mói trzt&ng thám djnh báo cáo dánh
giá tác d5ng mOi tru'àng dy' an Ben càng QuOc tê Sao Biên — Giai doçin ltai thi
xâ Phi M9, tinh Ba Rja — Vüng Tàu tçii van bàn sO 285/STNMT-CC'BVMT ngày
15 tháng 01 nám 2021 kern theo Biên bàn tOng hQp j kiên thárn djnh báo cáo
dánh giá tác d5ng mOi tru'àng cia các cci quan, tO chz'c, chuyên gia;
Xét nç3i dung báo cáo dánh giá tác dng mOi trw&ng caa dy' an Bé'n cáng
QuOc té Sao Biên — Giai doan 1 tai thi xd Phi M9, tinh Ba Rja — Vüng Tàu dâ
dup'c chinh tha, hO sung gi'i kern van ban sO 38/6/2021/C V-SB dé tháng 6 nãrn
2021 cia COng ty COphán Cáng QuOc tê Sao Biên,
Theo de nghj cia Giám dc SO' Tài nguyen và MOi tru'àng tgi TO' trInh sO'
4602/TTr-STNMT ngày 12 tháng 7 nárn 2021.
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi trtthng cüa dir
an Bn cáng Quc té Sao Biên — Giai doan 1 do Cong ty Co phân Gang Quôc té

2
Sao Biên lam Chü du tu (sau day gi là Chü du tu dr an), dugc thirc hin tai
thj xä Phii M5', tinhBà Rja - Vüng Tàu vd các ni dung chInh tai Phii 1iic ban
hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Trách nhiêm cüa Chü du tu du an
1. Niêm yt cong khai quyt dnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
môi trung theo quy djnh pháp lut.
2. Thirc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng mOi trithng
dã dugc phê duyt tti Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diêu 3. Quyêt djnh phê duyt báo cáo dánh giátác dng môi tmè'ng cüa
dir an là can cr dé Co quan nhà nuó'c có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thirc hin các yêu cau ye báo v rnOi trung cüa d,r an.
Diu 4. To chirc thuc hiên
1. Giao Si Tài nguyen và MOi trithng kiêm tra, giám sat vic thirc hin
các ni dung báo v môi tru?mg trong báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ng dA
duçc phé duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan thj xã Phü M5 chi dao Phông Tài nguyen và Môi
trumg và Uy ban nhân dan phisô'ng M5 Xuan theo döi, giám sat vic thirc hin
các cam kêt báo v môi trtthng, quàn l chat thai cüa Chü dâu tu di,r an trong qua
trInh triên khai thirc hin nhärn báo dam không gay ánh hix&ng tiêu circ den các
dôi tuçmg xung quanh.
Diu 5. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê t1r ngày k.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc S Tài
nguyen và Môi trithng, Chü tjch Uy ban nhân dan thj xã Phü Ms', Thu tnthng
các co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chü dâu tu dr an và các
to chüc, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
4

Noi nhlnf
-Nhi.rDiêu6;

- Cty CP Cãng Quôc tê Sao Biên Chü dâu tu di.r an;
- B Tài nguyen và Môi truông;
- UBND thi xã Phü M5;
- UBND phung M Xuân;
- Chi cue BVMT;
- TTCNTT Sâ TNMT (dang tâi trên
trang TTDT Si TNMT);
- Liru: VT, HS, KT7.

iiciç T!C1T"

UTICH

Nguyfl Cong Vinh

PHU LUC

cAc NQI DUNG, YEU CAU YE BAO V MOI TRUNG CUA
D1 AN BEN CANG QUOC TE SAO BIEN - GIAI DON 1
em theo Quyet djnh s .2.-J./QD-UBND ngày .6. tháng námOcta
Chi tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu)
1. Thông tin ye dir an
1.1. Ten diy an: Ben cãng Quc Tê Sao Bin - Giai doin 1.
1.2. Chil du tir dir an
- Chñ du tu d? an: Cong ty Ci phn Cãng Quc t Sao Bin.
- Dja chi: Câng Quôc t Sao Biên, Phithng M Xuân, Thj xã Phñ M, Tinh
Ba Ria - Vüng Tàu, Vit Nam
- Diên thoai: 028.35 128866. Fax: 02854458299
1.3. Phim vi, quy mô cong sut dir an
- Quy mô: Xây dirng bn ctp tàu, kho, bãi và ca sâ ha tng d tip nhan tàu
tr9ng tái den 3 0.000 DWT xuât nhp hang hoá.
- Xuât nhp hang hoá (hang tng hp và than); không tip nhn km chüa
các loai boa chat dc hai, dung môi hoá chat, thuôc báo v thrc 4t, phân bón.
- Nao vet 1ung vào, vüng quay tàu và khu niró'c tnrárc bn vii khi liicing
nao vet khoáng 995.250 m3.
- Dja dim thirc hin dir an: Tai phithng Mi Xuân, thj xã Phü M, tinh Bt
Rja - Vüng Tàu.
- Din tIch dt sü diing giai doan 1: Khoãng 18,48 ha. Tong din tIch khu
dat toàn dc an khoãng 68,04ha (theo Quyêt djnh so 1 088/QD-UBND ngày
04/5/2020 Quyêt djnh diêu chinh chü tnrcing dâu tu cüa UBND tinli).
1.4. Các hing mic, cong trInh chInh cila dij an
- Bn tàu 30.000 DWT, ben sà lan 2.500T, câu dan.
- Kè báo ye bi bin dài 280m.
- Nhà kho hang tong hçTp (01 kho), din tjch 4.000 m2; Kho chüa than kin
(02 kho), din tich 6.000 m2/kho; Khu bãi ch hang tong hçp 43.482 m2.
- Nao vet 1ung vao, vüng quay tàu và khu nithc tmc bn v9i kMi iuçmg
nao vet khoâng 995.25 0 m3. vt chat nao vet duc sir diing dê san lap khu dat
thc hin dv an trong giai doan 2, 3 theo van ban so 13420/UBND-VP ngày
01/12/2020 cüa UBND tinh.
1.5. Cong ngh san xuât
1.5.1. Quy trInh xu.t nhp hang tng hp
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- Di vi hang bao kin: Các cn cu van näng së duçic b tn trên bn hoc
sü diing can câu trên tàudê bôc dôhàng bao kin. Trên cáng sü diing xe nâng
hang kêt hçip v1i xe tài dê v.n chuyên hang tü tàu vào kho, bãi hoc vn chuyên
tWc tiêp den chü hang.
- Di vi hang thi: Các cn c.0 van näng sê ducic b trI trên bn ho.c si:r
diing can câu trên tàu dê bôc xêp hang thi (vat 1iu xây drng ...). Hang thi së
dirge rot xuông xe tãi thông qua phêu có b l9c, h thông phun nithc khi can thiêt
dê giãm bii, 4n chuyên chira trong kho, bãi ho.c 4n chuyên trirc tiêp den chü
hang. Trên bãi/kho sü diing xe xüc hang len xe ô to 4n chuyên den chü hang.
1.5.2. Quy trInh xu.t nhp hang than
- Qua trInh nhp hang tai bn cãng: Hang than dá dirge bc xp bang c.n
câu tàu hoc can tric van näng dt trên ben nhp vào phêu di dng ià xã xuông
h thông bang tãi kin. Sau do h thông bang tãi kin së triit than xuOng khu vrc
sang nghiên kin, bô tn 02 tram san nghiên than kin có cong suât 250 T/hlthiêt bj
dê san nghiên có kich thuOc khoãng 0-15mm, hoc theo các kich thuc yêu câu
cüa khách hang.
Di vc9i khu vrc sang nghin, day là khu virc sang nghin kin. Than sau
khi dugc sang nghiên s dirge liru trü tai kho kin dam báo không lam phát sinh
biii, ãnh hrthng den môi trung.
-, Qua trInh xu.t hang tai bn cãng: Hang than tai kho than së dirge các xc
cuôc bôc than len các xc tãi sê chi sn tai kho, sau do vn chuyên den khách
hang bang duing b hoc xe tài chuyên ra ben xà lan thông qua h thông bang tài
di dng kin chuyên xuông sà Ian xuât bang dithng thüy.
(Các thông tin v di an nêu trén can ci'r theo ni dung mô tá trong báo cáo
d'ánh giá tác dng môi trztô'ng cáa dzc an)
2. Các tác dng môi trtrô'ng chInh, chat thai phát sinh tfr di an
2.1. Các tác dng môi trtrbng chinh ella dij an
Giai
dotn

Nguôn gay tác dng

Tác dng môi tru?rng có khã näng
phát sinh

Giài phOng, san 1p Phát sinh bii tir qua trInh san lip, bãi chira vt lieu.
mt bang, rà phá bom Müi và bui tr qua trInh liru chüa 4t cht
nao vet si:r
mIn
diing lam Vtt lieu san 1p
Van chuyen nguyen
vn
Giai vat lieu và may mOe Ting n và khI thai tü thi& bj, phuang tin
doin thit bj phiic v.i thi chuyên
Anh huàng den h thüy sinh duâi nrnc
Xy
cong
dtrng
Hoat dng nao vet a Gia tang d dic cña nithc
barn vt cht nao vet
Phát sinh khi krqng bóc hthi Ca, cht thai nguy hai,
cht thai r.n cong nghip thông thithng.
Thi cong xây dirng

ai
*

A

Tác dông môi trmrng có khã nàng
phát sinh

A

Nguon gay tac d9ng

\" nh boat cua cong Phat sinh chat thai ran srnh hoat, nuac thai srnh boat
an xay dirng
Sir c cháy n& tràn dAu...
Chat thai các loai trên tàu (Nc d&n tàu, nu9c thai
sinh hoat ti'r tàu, rae thai ..)
Hott dng cua tàu
ben

Ting n và khI thai, biii tr tàu thuyn, phucrng tin
van chuyn

Hott dng nhp / xuat Biii, ting n, khI thai, du m rô ri t thit bj lam
Giai hang hoa
hang, v.n chuyn hang boa.
doin Hoat dng kru gi
Phát sinb cht thai rn sinh boat
V1fl
hang boa tai kho/bãi
Phát sinh nuó'c thai sinh boat
hành
Sinh boat cüa nhân
viên và khách hang Phát sinh chat thai rAn cOng nghip, chat thai nguy
hai.
dn cãng
Sir c v cháy n, tràn dAu, h thng xir 1 nuóc thAi,
2.2. Quy mô, tInh chat clia ntr&c thai
2.2.1. Giai doan chun b mt b&ng, xây dirng
- Nn9c thoát ra tir bAi chira Vtt chit nao vet, thành phn chU yu là chit rn
k h:mg. Niiâc v sinh xe ra khOi cOng tnrng, thành phân chü yêu là chat ran la
li:rng Vi, dâu m0.
- Nuó'c thai sinh hoat cüa cOng nhân. Thành phn chü yu: chit 0 nhim
hiru cci (BOD/COD), các chat dinh duO'ng (N, P) và vi sinh gay bnh (Coliform,
E.Coli), các chat cn hA, cAc chat Vi Vrng (SS); lixçing nmic thAi sinh hoat phAt
sinh trung bInh tü 8 —32 m3 tüy tbeo t1111g giai doan xây dirng dtr An.
2.2.2. Giai doan v.n hành
- Ni.râc thAi sinh boat khoàng 19,2 m3/ngày.dêm. Thành ph.n chü yu: chAt
ô nhim hüu c (BOD/COD), cAc chAt dinh duöng (N, P) và vi sinh gay bnh
(Coliform, E.Coli), cAc chat cn hA, các chAt Vi lung (SS).
- Nithc thAi r1ra xe tnthc khi ra khOi cAng phAt sinh khoàng 11,7
m3/ngày.dêm. Thành pbân chü yêu: chat rAn Vi king, dâu mc.
- Nithc mi.ra chAy trail có ln than.
2.3. Quy mô, tInh chAt cüa biii, khI thai
2.3.1. Giai doan chuAn bj mt b&ng, xay dung
- Bii, khI thai phAt sinh tr hoat dng tiêu thii nhiên
(chü yêu là dAu
diezel) cüa cAc phuang tin ca gii, thiêt bj phic vi cho boat dng thi cong xây
drng và lAp dat, qua trinh san lap và khu vc chüa v.t 1iu xây diing; Mui
biii
lieu

va
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phát sinh do qua trInh km giü vtt chat nao vet. Thành phân khI thai gôm: TSP,
CO, NOR, SO2, CH.
2.3.2. Giai doan van hành
- Khi thai tr boat dng tàu cp bn cáng lam hang, ttr hoat dng cña xe tái
và thiêt bj bôc xep trên ben câng, thành phân gôm: TSP, CO, NOx, SO2, CH4
- Bii phát sinh tü các hoat dng lam hang than (xut nhp, vtn chuyk
hang than, xiic, bôc than tai khu vrc sang nghiên).
- Biii phát sinh tr các hoat dng kru giü hang khác tai bn cãng
2.4. Quy mô, tInh cht cüa chat thai ran thông thirong
2.4.1. Giai doan chun bj m.t bng, xây dirng
- Khi kcgng bóc hüu ca khoáng 167.800 m3.
- Ch.t thai rn sinh hoat: Thüc an, chai, 19, ion rng, giy ph 1iu... phát
sinh ti các hoat dng cüa ngithi lao dng hang ngày khoãng 135 tan.
- Chat thai rn xây dirng: Be tong, gach, dá, vt 1iu dii thüa nhu g, kim
ioai, thüng giây, nylon. . . khoãng 55 tan.
2.4.2. Giai doan van hành
- Cht thai rAn sinh hoat phát sinh tü hoat dng cüa nhân viên: thüc an,
chai, 19, ion rng, giây phê iiu... khoãng ll0kg/ngày.
- ChAt thai rAn cong nghip: vt 1iu ri vãi, vt 1iu thra trong qua trInh
boat dng và lam hang gôm các ioai giây báo, thüng cacton, rnt so kim loai,...
phát sinh dir kiên khoáng 200 kg/ngày.
2.5. Quy mô, tInh chat cüa chAt thai nguy hi
2.5.1. Giai doan chuAn bj mt bang, xây dtrng
- ChAt thai nguy hai giai doan chuAn bj mt bng, xây dicng nhu que han,
giê lau, vãi báo ye thai bj nhim dâu mO, scm, mvc in, Bong den hu'nh quang
thai, pin, ac quy thai... khoãng l5kg/ngày.
2.5.2. Giai doan vn hành
- ChAt thai nguy hai giai doan vn hành nhu gié iau, vãi bão v thai bj
nhiêm dâu mO, scm, m1rc in, bong den hu'nh quang thai, pin, äc quy thai, các
thiêt bj, linh kin din tir thai co các thành phân nguy hai ... phát sinh dir kiên
khoang 50 kg/thang.
3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi trirô'ng cüa dir an
3.1. V thu gom và xtr 1 nuoc thai
3.1.1. Giai doan chuAn bj m.t bang, xây dirng
- Nithc thai sinh hoat: Bô trI khoang 4 nhà v sinh km dng loai liru nithc
có tang chüa cO 10m3, djnh k chuyên giao cho dGn vj có chñc näng thu gorn, xü
i theo quy djnh, không xá thai ra môi tnuOng.
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- Nrnc thai phát sinh tir khu virc rra Xe: Bô trI khu rira xe tnrâc khi ra khOi
trithng phái 11am ben trong khu virc d? an, ngay cmh cong ra vào cong
ben trong khu vrc có rãnh thu nuàc và b phn tách dâu. Tai vj trI cng
sè bô trI mucing thoát nix&c có 1uái chän rae và có the tich 6,75 m3, duGc
m 3 ngän gm ngàn chira, ngàn lang và 19c, tai ngãn ch(ra có b trI h
g tách dâu, thi gian lint nithc 24 giô. Sau khi nixc duçic lang cn sè thoát ra
ong Thj Vãi.
- Nuâc thoát ra tü bãi tip nhn 4t chat nao vet: B trI h thng b bao
theo dáng thiêt kê dâ drnc S Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Ba Rja —
Vüng Thu có 'kiên tai van ban so 117/SNN-CCTL ngày 12/01/2021. Toàn b
nrnc tr vt chat nao vet qua h thông be lang, l9c, ci:ra tràn, cüa xá tnthc khi
thoát ra sOng Thj Vái. Nuc thoát ra môi trLrng dat QCVN 40:20 11/BTNMTCt B - Quy chuân k9 thut quôc gia ye nrnc thai cOng nghip.
3.1.2. Giai doan van hành
- Câng không tip nh.n các loai nrnc thai ttr tàu. Toàn b nuOc thai sinh
hoat, nrnc thai nhiêm dâu (nirâc cn day tàu, nrnc v sinh khoang tàu) và các
loai nij9c thai khác phát sinh trên tàu dixçc phân loai, thu gom và luu giü, xü l'
theo quy djnh tai Nghj djnh so 58/2017/ND-CP ngày 10/5/2017 cüa Chjnh phü
quy djnh chi tiêt mt so diêu cUa B lut hang hái Vit Nam Ye quãn 1' hot dng
hang hãi.
- Nrnic thai 1n du tr qua trInh nra xe truóc khi ra khOi cãng: Tti v trI r1ra
xe triió'c khi ra khOi cáng sê bô tn rnixang lang l9c có kIch thtthc 6 x 3 x 2m, có
lrnci chän rác, the tich 36 rn3, dirge chia 1am 3 ngän gôm ngàn chüa, ngan lang và
19c, tai ngän chüa có bô trI h thông tách dâu. Sau khi nithc di.rçc lang cn së
dirgc dn vâo h thông lang, 19c nithc mira cháy tràn cUa ben cãng.
- Nrnc mua chãy tràn 1n biii than:
Tai khu vçrc bn và cu dn b trI h thng muang thoát nirrc thu gorn
toàn bô ntrc nhim than, biii và dâu rô ri tü các thiêt bj boat dng vào 04 be
ch'Cra dat trên ben và câu dn có dung tIch khoãng 30 m3/bê, sau do dirge dim ye
h thng miffing lang dn khu lQc nuc nhim than.
Trên khu vrc ben cãng, lucng nucc mira chây tràn dirge thu gom thông
qua h thông mixang lang bao quanh khu vrc kho, bãi, sau dO dirge dan và thu
gom vào khu l9c nuâc nhim than.
Khu 19c nuic nhim than có kIch thi.thc 5,0 x 40 x 2,5m bao gôm: khu may
barn, khu b 19c k& nOi vi mircrng lang. Trong do, be 19c than có kIch thuc 3,4
x 32 m dirGe b trI 03 lap 19c (l9c cat, sOi, vai dja k thut). Nuac mira sau 19c
báo dam dat QC\TN 40:2011/BTNMT, ct B quy chuân k' thut quOc gia ye
rnrac thai cOng nghip vá sé thoát ra sOng Thj Vãi.
- Toàn b lugng nuac thai sinh boat së dirge x1r 1 bang b tir hoai cüatrng
cong trInh sau do dirc dan ye tram x1r 1' uac thai sinh boat cOng suât 20
m3/ngày.dêm. Vj trI dâu nOi xá niràc thai: nuac thai sau khi xü 1 dat Ct B -
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QC\TN 14-MT:2008/BTNMT — Quy chun k thut quc gia v niic thai sinh
hott s thoát ra song Thj Vái.
- Sa d cOng ngh tram xü 1' nmic thai sinh hot:
Nurc thai dâu vào
Song chän rác

Ho thu

A

Be tach dau
V
Be diêu hôa

Nurc tràn

B Anoxic

Be Aerotank

Bêlàng

B klux trüng

Cp khI

Be chfra bàn

Hóa chat
Khtr trüng

Ngun tip nhn Ct B
QCVN 14:2008/BTNMT

3.2. V xir 1 biii, khi thai
3.2.1. Giai doan chuân bj mt b&ng, xây dung
- Tt cã các thit bj phãi trong tInh trng boat dng tM và djnh k' kiêm tra,
bâo trI trwc khi di chuyên ttp kêt tai cOng trtthng.
- Các phucing tin vn chuyn và thit bj xây drng sir dung du diezel có
ham luçing kru huS'nh thâp.
- B tn can b chuyên trách phii trách cong tnthng, b trj can b chju trách
nhim quãn 1 phuang tin dê dam bão an toàn an ninh và phông ngüa 0 nhim
môi tnrO'ng, dam báo an than cho nguêd và phuang tin trithc, trong và sau khi thi
cOng.
- Cung cp, trang bj báo h lao dng dy dü cho ngithi lao dng.
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- Sü diing btt che phU di vi các xe tãi ch dttt dá, vat lieu xây dirng bão
hông dê phát sinh biii và vit 1iu mi vãi trên tuyên dung van chuyên và tai
ng. Các xe chi vat lieu hotc dat dá loai phãi là xe chuyên diing có nap
-, Phun rnthc lam m tti khu vrc bc di và luu gi nguyen vat lieu xây
g dê tránh phát tan biii.
- Sü diing bat che phü tai khu vrc chüa, tap kt nguyen vat 1iu d tránh
biii phát tan.
- Quy djnh van tc hçip 1r (duâi 2Okm1gi) cho các loai xe di chuyn trong
pham vi cong truông.
- Phun rt:ra bánh xc bang nrnc khi xe ra khói cong tnrng.
- Cong tác san 1p và khu vrc di chuyn thit bj, xe trong cong tmng:
phun nuóc lam am nhiing khong tao lay li khu vrc xung quanh.
- D6i vi vic luu chüa vat chit nao vet: Trung hgp phát sinh müi, biii
trong qua trInh luu chüa, tai các ngãn chüa sê drgc che phü bAng bat kin.
3.2.2. Giai doan van hành
- HAng than dá duçc bc xp bang cn ctu tAu hoac cn triic van nAng dt
trên ben nhap vào phêu di dng va xA xuông h thông bang tAi kIn. Sau do h
thông bAng tAi kin sê tri1t than xuOng khu vrc sAng nghiên kin, than sau khi thrcc
sAng nghiên se duçic luu trü tai kho kin.
- Qua trInh xut hang tai bn cAng: than dugc van chuyn bang xc tAi
chuyên ding có nAp thing hang kin tü khu kho than kin ra ben sà lan dê xuât
hAng than thông qua h thông bang tAi di dng kin.
- Thit k và dua h thng phun suang giAm biii vAo sr ditng cho toàn b
khu vijc sAng nghiên than kin, kho chüa than kin, và kêt hçip phixcng an trông cay
xanh cách ly nhäm bAo dAm và ngAn ngüa biii phát sinh ra ngoài khu virc dir an.
- MAy mOc thit bj phAi du?c kim tra, bAo duOng thco djnh k d bAo dAm
tInh trang lam vic tot nhât.
- Thirc hin dy dü cAc quy djnh v ngAn ngira ô nhim không khi do tàu
thuyên gay ra tai Cong uc MARPOL.
- Trang bj bAo h lao dng cn thit cho các cong nhân van hành may vA
lam vic tnrc tiêp tai ben.
- Sü diing bat che phü kin di vi các xc tAi ch hAng hóa.
- Phun rira bánh xc bang nuc khi xc ra khOi hen cAng.
- Thithng xuyên v sinh khu vrc b6c xp hang tai ben và tren tuyn van
chuyên, có bin pháp thu gom và xü l' hang hôa rai vãi trong khu vrc dir An.
- Quy djnh van the hgp 1' (duâi 2OkmIgi) cho các loai xc di chuyn trong
pham vi dir an nh.m giAm tôi da biii phát sinh.
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3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, itru gifr, quãn 1, xfr 1 cht thai
ran cong nghip thông thtr?rng
3.3.1. Giai doan chun bj mt bang, xây dng
- Phn hiru ca (cành cay, lá, r cay, ...) phát sinh tir boat dng bóc hüu Ca
duçic 4n chuyên dem di xir 1 theo quy djnh. Phân con lai xir 1 lam vt lieu san
lap cho giai doan sau.
- Cbt thai rn sinh boat: dizgc phân loai, thu gom vào các thiing chra.
Hang ngày, chat thai nay sê duçic dua ye nba chüa rae cO mái che (hoc
container), chuyên giao cho các dan vi chrc nàng djnh k' thu gom và mang di xCr
l theo quy djnh.
- Chtt thai rn xây dirng: diigc thu gom vào nhà chira có mái che (hoc
container), chuyên giao cho các dun vj chrc nàng dinli k' thu gom và mang di xü
1' theo quy djnh: Chat thai ran xây dirng có khà nàng tái chê, tái sü diing nhi.r be
tong, gch vun, st thép thra, ... duçic thu gom và chuyên giao den các ca s dê
tái chê, tái sü diing; Chat thai ran xây dçrng không Co khã näng tái chê, tái sü
dirng së ducic thu gom và chuyên giao den các ca s có chüc näng xü lr.
3.3.2. Giai doan van hành
- Ch.t thai rn sinh boat: b tn các thñng dirng rác có k' hiu nhn bitt và
dt trong khu vrc ben cãng dê chüa và thu gom djnh ki thra ye tram thu gom rae
Co ngän chüa chat thai ran sinh boat là 2,5x5 m. Sau do lixqng rác thai nay së
duçic các dun vj chirc nãng djnh k' thu gom và mang di xü l'.
- cMt thai rn cong nghip thông thithng: së du?c thu gom vào các thüng
dirng rác có k' hiu nhn biêt và vn chuyên tp trung ye khu vrc riêng bit tai
tram thu gom rác có ngàn chüa chat thai ran Cong nghip thông thiing là 2,5x5
m. Sau do hrçing rae thai nay sê duçrc các dun vj chüc näng djnh k' thu gom Va
mang di xü l.
3.3.3. Yêu cu v bão v mOi trung: thu gom, luu gir và xü 1 các loai
chat thai ran sinh boat và chat thai ran cong nghip thông thithng phát sinh trong
toàn b các boat dng cüa D an dam bão các yêu câu ye bão v môi tnrng và
tuan thu các quy djnh t?i Nghj djnh s 38/2015/ND-CP ngày 24 tháng 4 nàm
2015 cüa Chinh phü ye quãn l chat thai và phê lieu, Nghj djnh so 40/2019/NDCP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa
các nghj dnh quy djnh chi tiêt, hung dn thi hành Lut Bào v môi tn.thng và
Nghj djnh sO 159/2018/ND-CP cüa ChInh phü ngày 28 tháng 11 nàm 2018 ye
quàn lr boat dng no vet trong vüng nuâc cãng biên và vüng nuâc dung thüy
nôi dia.
3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, itru gifr, quãn 1, xtr 1 cht thai
nguy hi (CTNH)
3.4.1. Giai doan chun bi mt b&ng, xây dirng
- CTNH duqc phân loai, thu gom vào các thüng chira riêng bit. Hang
ngày, chat thai nay së duçic dua ye nba chua CTNH CO mái che (hoc container),

9
giao cho các dcn vj chirc näng djnh k' thu gom và mang di xü 1 theo
4.2. Giai doan van hành
CTNH ducc thu gorn vào các thüng dung rác có kr hiu nhn bit CTNH
.n chuyên ttp trung ye khu vijc riêng bit tai tram thu gom rác có ngän chira
CTNH là 5x5 m. Sau do hrcing rác thai nay së dlx?c các dcin vi chüc näng djnh k'
thu gom và mang di xü 1.
3.4.3. Yêu cu v bào v môi tnrYng: thu gorn, liru giir và xü 1' ch.t thai
nguy hai phát sinh trong toàn b các hot dng cña Dir an dam báo các yêu ctu
ye an 10 toàn và v sinh môi trrnYng theo quy djnh tai Nghj djnh so 38/2015/NDCP ngày 24 tháng 4 nàm 2015 cüa Chinh phü ye quail l' chat thai và phê lieu,
Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phi:i s1ra di,
bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, huàng dn thi hành Lut
Báo v môi trithng và Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 11am
2015 cüa B Tài nguyen và Môi trithng quy djnh ye quàn lr chat thai nguy hai.
3.5. Bin pháp giãm thiu ô nhim tiêng on, d rung và ô nhiêm khác
3.5.1. Giai doan chun bj mt bang, xây dng
- Vic rà phá born, mm duc thirc hin bi dcin vi chuyên nghip duçrc dtp
giây phép thirc hin cong tác rà phá born mIn, dam bão tuân thu theo các quyêt
djnh, quy djnh, huóng dan hin hành.
- May móc thit bj phài duqc kim tra, bào durng theo djnh k d bào dam
tInh trang lam vic tot nhât.
- Han ch sü diing các thit bj có d n cao trong các gii nghi ngai.
- Không sü ding ding th?ñ các thit bj, phuang tin có d n cao, tránh bj
cong huing do tiêng on.
- L.p k hoach, b trI hccp l tuyn di.r&ng vtn chuyn và di lai cüa các xe
tài cho phü hgp, tránh gay i1n täc giao thông khu vrc, vâ tránh hoat dng qua
nhiêu trong các gi? cao diem.
3.5.2. Giai doan van hành
- Lp k hoach, b tn hcip 1' tuyn dithng vtn chuyn và di 1i cüa các xe
tái, tránh hoat dng qua nhiu trong các gi cao diem.
- B trI khu virc dmg d ch lam hang trong khu virc bn càng, tránh dirng
d trên tuyên di.r&ng lien cáng Cái Mép - Thj Vài.
- May móc thit bj phãi ducc kim tra, bâo dixrng theo djnh ki. Han ch
s1r diing các thi& bj cO d on cao trong cac gi? nghi ngai.
- Không si.'r diing dng th?i các thit bj, phuong tin co d n cao, tranh bj
cong huâng do tiêng on.
- Trang bj bão h lao dng cn thit cho các cOng nhân v.n hành may và
lam vic trtrc tiêp tai càng.
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3.5.3. Yêu cu v bão v rnoi trtthng: Tuân thu QCVN 26:20 10/BTNMT Quy chuân k9 thut quôc gia ye tiêng on và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy
chuân k thutt quôc gia ye d rung trong qua trInh thi công, vn hành D an. Bô
tn mt bang trong khu virc cãng dê giám thiêu tiêng On, d rung phát sinh tr hoat
dng san xuât ti khu vçrc xung quanh.
3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngñ'a và frng phó siy c môi tru*ng
3.6.1. Cong trInh, bin pháp phông ngra và üng phó sir c cháy n
- Thirc hitn dy dü các thu tiic có lien quan v phông cháy cha cháy theo
quy djnh. Thit 1p h thng phông cháy chta cháy (PCCC) trên toàn cáng, tuyên
truyn, hun 1uyn 1irc lucng PCCC, thuing xuyên kim tra, bô sung, duy tn thtrc
hin cong tác báo quán, bão duöng phiiang tin chta cháy. Thumg xuyên tp
hun v PCCC d üng phó kjp thô'i khi xãy ra sir c&
- Duy trI vic kim tra toàn b h thng din d phát hin và th 1 sr c
kjp thèi, ngãn chn nguy ca gay cháy, nO. Thuông xuyen, djnh k' kiêm tra phát
hin các s hi, thiêu sot ye phông cháy và có bin pháp khãc phic kjp thô'i.
- Co ni quy, quy djnh ci th v ch d tñc tnrc darn bão trong ngày luôn
phãi có 1irc luqng bão v tuc trrc tai kho dê kjp th?i xü l khi có sr cô.
- Khu virc sang nghin than kin, kho chüa than kin duçc thit k phü hçp
cho hoat dng PCCC và không lam phát sinh bii than ra mOi tnthng, bô tn trang
thiét bj PCCC, Co phuang an ccc theo yêu câu cüa Ca quan có thâm quyên.
- Quãn 1 chat chë và sü dirng an toàn các cht cháy, cht nO, nguôn lüa,
nguOn nhit, thiêt bj và diing ci sinh lüa, sinh nhit, chat sinh lua, sinh nhit; bão
darn các diéu kin an toàn ye phông cháy.
- Trang bj cac thit bj sa cp cüu d kjp thi sa cru khi xáy ra the trueing
hop tai nan.
3.6.2. Cong trInh, bin pháp phông ngica và img phó sir cO trail dan
- Xây dmg và trInh các cp có thm quyn thm djnh và phê duyt k
hoach 1rng phó sv cô tràn dâu.
- Xây dirng di ngü nhân sic và k hop dng nguyen tc vâi các dan vj hoat
dng trong linh vrc x11 1r tràn dâu cüng phOi hop vi câng de x1c 1 các sir cO dâu
tràn neu xãy ra, các trang thiet bj can thiêt cho vic 11ng cru dâu trân.
- Các thiM k và tinh toán phãi tinh dn các trixing hop sir co.
- Bao dông có su c xãy ra cho di ung phó sr c tràn dâu cüa cong ty,
dan vi dich vu ung pho va trien khai cac thiêt hi ung pho den ngay vi tn xay ra
CO tràn dâu. Cap nhtt các diên bien sir Co nhãm kjp thai thông báo den ban quan
1' hen cáng. Trong tnthng hop can thiêt se huy dng toàn b nhân 1?c cüng nhu
thiêt bj trên ben cãng tham gia vào cong tac ing ciru. Thông báo den các ca quan
chüc nãng dê iThn duc chi dan cüng nhu h trci. Len kê hoach de xü 1' dâu
cüng nhu nuc bi nhim dâu thu hôi duçic và bOi thrning các thit hai theo quy
djnh.
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3.6.3. Cong trInh, bin pháp phông ngüa vâ irng phó sir c siit lün kè báo
Kè bão ye b dijyc thit k va tinh toán dat n djnh trong qua trInh san
1' nen. Dông thñ du?c các ca quan chüc näng thâm djnh các thiêt kê theo
các quy chuân, tiêu chuân hin hành.
- Phi hcip thixng xuyen kim tra và giám sat cong tác thi cong kè báo v
b&, b bao khu chira vat lieu nao vet, san lap xü 1 nên theo diing yeu cau ye k'
thuat, dam bão an toàn.
- Khi có s1,r c vô kè bi phãi xac djnh nhanh vj trI xáy ra sij c và drng
ngay vic thi cong dO cat len bãi chira can san lap. Dông thi diêu dng nhân Fçrc
xü 1' nhanh, dãp lai khu virc kè bj vö kbông dê phát triên them.
- Thung xuyên kim tra, tnr?Yng hçTp ciii th có th quan trc các chuyn vl
den khi hoàn thành cong trInh cüng nhu trong qua trInh boat dng cüa ben cãng.
3.6.4. Bin pháp phông ngira và irng phó sir c h tMng xir 1' nrc thai
B trI may phát din cho tram xü 1r nuc thai tp trung; thung xuyên theo
dôi van hành và thirc hin bão dung djnh k' h thông th 1, tuân thu các yêu
cu thiêt k vâ quy trInh van hành cüa h thông th 1' nrnc thai; tuân thu nghiêm
ngt quy trInh van hành Va báo du0ng các thiêt bj may móc cüa tram xi:r 1, dam
báo tram xü 1' van hành dáng cOng suât; thiêt kê, lap dt các thiêt bj d? phông de
dam bão h tMng luOn hoat dng khi có sii cô.
4. Danh muc côn trinh bão ye môi trtrôn chInh cüa dir an
TT
I

Ten cong trInh

S ltrçrng

Quy môlcông sut

Cong trInh xtr 1 nu'&c thai
04 b chüa dat trên bn và
cu dn có dung tIch
khoãng 30 m3/b

1

He tMng thu gom, 1ng bc rnthc
mua nhim than

01hthng

2

He tMng thu gom xir 1' nuc thai
hoat

01 h tMng

Tram xü 1' nrncc thai 20
m3/ngày.dêm.

01 h tMng

Mucmg lng 19c có kIch
thixéfc 6 x 3 x 2m, có 1uói
chin rác, th tIch 36 m3,
duçic chia 1am 3 ngän
gm ngãn chua, ngän lang
và l9c, tai ngän chua có
b trI h thng tách du.

Thu gom nixác thai ln du tü qua
trInh n:ra xe trisóc khi ra khói
cang.

Be 19c than kIch thuc 3,4
x 32 m b trI 03 1cp l9c
(cat, sOi, vâi dja hInh).

II

Cong trinh xir 1 khI thai

1

D& vi hang than: H thng bAng tAi kIn, khu virc sAng nghin kin, nhà kho
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TT

Ten cong trInh
S ltrçrng
kin, xe tài chuyên dung có nap thüng hang kin.

Quy mô/công sut
- He thông may bm áp
lire cao.

2

He thing chng bui trong các kho
01 he thong
.
than kin, khu sang nghien kin

- H thing béc phun
suang giãm bii.
- H thông cam biên bii
trong nhà kho và sang
nghiên.
- H théng diêu khiên

Cong trInh thu gom chat thai
ran
01 tram gom tram thu gom rae
gOm 03 ngän: 01 ngän ngàn chña
chat thai ran sinh hoat là 2,5x5 m, 01 tram
chat thai ran thông thung 2,5x5
m, chat thai nguy hai là 5x5 m
5. Chtro'ng trinh giám sat môi trtrô'ng

50

m2

5.1. Trong giai do.n thi cong xây dtrng
5.1.1. Giám sat cht thai rtn thông thurng và chit thai nguy hai
- Thông s giám sat: khi krçing, thành phn, tInh hmnh thu gom và xi:r l
chat thai, chirng tü chuyên giao chat thai.
- Vj trI giám sat: khu virc tp k& cht thai rn thông thming và nguy hi.
- Thirc hin theo quy dnh cüa Nghj djnh s 38/2015/ND-CP, Nghj djnh so
40/2019/ND-CP và Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT.
5.1.2. Giám sat chAt hrcing nuOc mt khu vijc thi cong
- Thông s: pH, DO, COD, BOD5, TSS, amoni, Nitrit, Nitrat, Phosphat,
Crom (IV), tong Crom, dâu mô, Coliform.
- Dja dim giárn sat: 02 vj tn tai v1ng nuc mt khu vrc nao vet (01, vi tn
tai khu vrc nao vet luông và 01 vj trI khu virc nao vet khu ben), 01 vl trI ye phia
ha km và 01 vj tn ye phIa thucing kru khu vrc nao vet; oi vj tn khu vrc cira xã.
- TAn suAt giám sat: giám sat 01 lAn/thang trong thai gian nao vet.
- Quy chuAn so sánh: QC\TN 08-MT:2015/BTNMT — Quy chuAn k thuat
quôc gia ye chat luçing nLràc mat.
5.1.3. Giám sat chAt luçng nrnc thai
- TAn UAt giám sat: 03 lAn trong sut qua trInh thi cong.
- Vj tn giám sat: oi dim tai khu vrc cng xã nuc ni ttr khu virc bãi chüa
vat chat nao vet.
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- Thông s giám sat: TSS, du mô, BOD5, COD, Amoni.
Quy chun so sánh: QCVN 40:20 1 1/BTNMT — Ct B Quy chun k9
ôc gia ye nithc thai cong nghip.
5.1.4. Giám sat chat 1ucng vt 1iu nao vet
- Dja dim giám sat: 03 vj trj tai khu vrc nao vet (01 vj trI nao vet khu vixc
ben, 02 vi trj nao vet khu virc luông vào ben), 03 vi tn tai khu c do 4t chat nao
vet.
- Tn suit giám sat: 01 1n trong su& qua trInh nao vet.
- Chi tiêu giám sat: pH, Tng du, As, Cd, Pb, Zn, Hg, Crôm.
- Quy chun so sánh: Quy chu&n k thuat quc gia v nguO'ng cht thai
nguy hai QCVN 07:2009/BTNMT.
5.1.5. Giám sat sat 1 bi song trong qua trInh nao vet và an toàn Cong trInh
tai bãi tiêp nhtn 4t, chat nao vet
- Co bin pháp giám sat din bin dung b hai ben sOng, thithng xuyên
theo dOi dâu hiu sat Vi hoc bôi t1i tai khu vcc nao vet và vj trj bAi tiêp nhn vt
chat nao vet.
- Phi hgp vi các dcm vj cO chiirc näng thixäng xuyên giám sat an toàn các
cOng trInh báo v mOi trixng (dê bao, ô lang, cüa xã) tai vj tn tiêp nhan vt chit
nao vet.
5.2. Trong giai dotn vn hành thir nghim
Thirc hin vic giám sat chit thai trong giai doan v.n hành thu nghim
theo quy djnh tai Nghj djnh so 40/20191ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa
Chinh phü süa dii, ho sung mt so diêu cüa các ngh djnh quy djnh chi tiêt,
hrncng dn thi hành Lut Bão v môi truàng và Thông tu so 25/201 9/TT-BTNMT
ngày 31 tháng 12 11am 2019 cüa Bô tnr&ng B Tài nguyen và MOi tnthng quy
dnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Ngh djnh sO 40/2019/ND-CP ngày 13
tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung mt sO diêu cüa các nghj djnh
quy djnh chi tiêt, huâng dan thi hành Luat báo v môi trithng và quy djnh quãn 1'
hoat dng djch vii quan trAc mOi tnthng.
5.3. Trong giai doin vn hành thtroiig mii
5.3.1. Giám sat chit thai
- Thông s giám sat: khi lucing, thành phn, tInh hInh thu gom và xü 1
chit thai, chirng tr chuyen giao chat thai.
- Vj trj giám sat: khu v1rc tp kt chit thai rn thông thung và nguy hi.
- Thijc hiên theo quy djnh cüa Nghj djnh s 38/2015/ND-CP, Ngh djnh s
40/2019/ND-CP và Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT.
5.3.2. Giam sat cht luçng khOng khI
- Thông so ch9n bc: Biii, SO2, NO2, CO.
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- Dja dirn giám sat: 04 vj trI (khu vuc bn cãng, khu virc sang nghin, khu
vrc bãi hang và khu vrc nhà van phông)
- Tn suit giám sat: giám sat 03 tháng/lân.
- Quy chutn so sánh: QCVN 05:20 13/BTNMT — Quy chun k thu.t quôc
gia v cMt luçmg không khi xung quanh.
5.3.3. Giám sat ni.thc thai sinh hoat
- Thông s giám sat: pH, BUD5, TSS, amoni, nitrat, phosphat, dâu mO,
Coliform.
- Dia dim giám sat: 01 vj trI ci:ra xá nuc tai tram xü 1' rnrc thai truâc
khi thoát ra môi trning.
- Tmn sut giám sat: giám sat 03 tháng/1n.
- Quy chun so sánh: Ct B - QC\TN 14:2008/BTNMT— Quy chun ki
thuat quôc gia ye nrncc thai sinh boat.
5.3.4. Giám sat chat hrçing nrnc sau b icc
- Thông s chn ic: d pH, COD, BUD5, TSS, tong Coliform, tong dâu,
tong Nita, tong P.
- Dja dim giám sat: 02 vj trI (01 vj trI tai be 1c tnrc khi xã ra mOi
trithng, 01 vj tn cüa xá sau be 1c cüa dir an)
- Tn suit giám sat: giám sat 03 tháng/1n.
- Tiêu chun so sánh: QCVN 40:20 1 1/BTNMT - Quy chun k thuat quôc
gia ye nmc thai cong nghip
6. Các diêu kiin có lien quan den môi tru*ng
Chü dir an phãi thirc hin các yêu cu sau:
6.1. Chü dir an phãi cam kt thçrc hin nghiêm Luat Báo v mOi tnthng và các
quy djnh khác cüa pháp luat Vit Nam. Th?c hin thi cong xây dimg d1r an theo
diing thiêt kê, phixcrng an thi cOng,... duqc các co' quan có thâm quyên thâm
djnhlphê duyt theo quy djnh.
6.2. Cam kêt th?c hin van chuyn, d cht thai rn phát sinh trong qua
trInh thi cong dir an theo quy djnh pháp luat hin hành.
6.3. Kim tra, giám sat hoat dng thi cong xây drng và van hành dr an báo
dam không gay tác dng tiêu crc den môi tnrng, den an toãn các hang m1ic cOng
trInh dir an và các dôi tung xung quanh khác.
6.4. Chi duqc di váo van hành sau khi du tu hoàn thành các cong trInh báo
v môi trung theo dung quy djnh.
6.5. Thirc hin nghiêrn tüc trách nhim cüa chü dir an sau khi bao cáo dánh
giá tác dng mOi trung du'c phê duyt quy djnh tai khoân 7 Diêu 1 Nghj djnh
sO 40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa ChInE phü ye süa dôi, bô sung mt so
diêu cüa các Nghj dnh quy djnh chi tiet, hung dn thi hành Luat Báo v môi
tnxo'ng.
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6.6. Thirc hin tuân thu QuyM djnh s 43/20 1 1/QD-UBND ngày 23/8/2011
ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye phân vñng
i khI thai, xã nuc thai theo quy chuân k thutt quôc gia ye môi trung
bàn tinh.
6.7. Lp và gri k hoach vn hành thir nghim các cong trInh xir 1 cht
i cüa d an cho S Tài nguyen và Môi trung và U' ban nhân dan tinh tnxc It
nhât 20 ngày lam viêc, kê tr ngày bat dâu vn hành thu nghim.
6.8. Lp h si d nghj kim tra, xác nhn hoàn thành cong trInh bào v
môi trnng theo quy djnh.
6.9. Trong trithng hçp xày ra sir c môi truOng, phài 1p tüc drng ngay
mci hoat dng, báo cáo UBND thj xà Phü M9, Sâ Tài nguyen và Môi tnthng, kjp
thi üng phó sii c, khäc phiic htu qua và den bü mci thit hai xãy ra dôi vi các
dOi tugng bj tác dng bi hoat dng cüa dij an.
6.10. Djnh ki báo cáo tinh hInh thirc hin cong tác bào v môi trithng v
Sâ Tài nguyen và Môi tru?ing dê kiêm tra, giám sat theo dung quy djnh.
6.11. DiIIh k' 06 tháng/1tn báo cáo tin d triên khai thrc hin dir an v Si
Tài nguyen và Môi trung de theo dOi, giám sat.

