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UY BAN NHAN DAN
TNH BA R!A - VUNG TAU

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S: A6O /QD-UBND

Ba Rja - VIng Tàu, ngày 4tháng 6 nãm 2020

QUYET D!NH
V vic phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trtrong
cüa diy an Trang trii chãn nuôi gà ti thôn 3, xã Sui Rao,
huyn Chãu Dfrc, tInh Ba Rja - Vüng Thu
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH BA RJA - V(JNG TAU
can ct' Lut Td chzc chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Can c' Lut Báo v môi trtràng ngày 23 tháng 6 nám 2014;
Can c& Nghj djnh s 40/2019/ND-cP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cüa
chinh phü st'ra dôi, bó sung rn5t so diéu cia các Nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hithng dan thi hành Luct báo v môi trtrO'ng;
Can ct Nghj d1nh sO' 18/2015/ND-cP ngày 14 tháng 02 nám 2015 cña
ChInh pht quy djnh ye quy hogch báo vç mOi trithng, dánh giá mOi tru'&ng chién
lurc, dánh giá tác d5ng mOi tru'àng và kê hoçich báo v mOi trzOig;
Can cz' Thông tu' s 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nàm 2019 cza
Bç5 triilmg B3 Tài nguyen và MOi tru'Ong quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu
cia Nghj djnh sO 40/2019/ND-cP ngày 13 tháng 5 nàm 2019 czta ChInh phñ tha
dOi, bO sung mt sO diêu cia các Nghj djnh quy djnh chi tiét, hu'O'ng dan thi
hành Lu2t báo v mOl triràng và quy djnh quán lj hogt dç5ng djch vy quan tràc
mOi tru'O'ng;
Can th Thông tu' so 27/2015/TT-BTNIvIT ngày 29 tháng 5 nám 2015 cza
Bç5 truáng B5 Tài nguyen và MOi trtràng ye dánh giá môi tru'àng chiên hrQ'c,
dánh giá tác dc5ng mOi tru'àng và Ice hoqch báo v môi tru'&ng;
Theo d nghj cza H5i dng thdm djnh báo cáo dánh giá tác dç5ng môi
tru'&ng cza dy' an Trang trçii chán nuOi gà tgi thOn 3, xâ SuOi Rao, huyn Cháu
D&c, tinh Ba Rja - Vüng Tàu hQp ngày 05 tháng 12 nám 2019,
Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dc5ng mOi tru'àng dy' an Trang trçii
chän nuOi gà tgi thOn 3, xà SuOi Rao, huyn Chdu Dj'c, tinh Ba Rja - Vüng Tàu
dâ du'o'c chinh tha, bO sung gzi kern van ban sO 35/CV-TC ngày 07 thOng 05
nárn 2020 cia Cong TNHHDOu tu' PhOt triên DOng Nain Toàn Cáu,
Theo dé' nghi cia Giám dO'c SO' Tài nguyen và MOi tru'&ng tçi TO' trinh sd
3/.Lé.L/TTr-STNMT ngày ..O thángA.. nárn 2020.
QUYET D4NH:
Diu 1. Phé duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tnrông cüa dir
an Trang tri chän nuôi gà (sau day gi là dir an) cüa Cong ty TNHIH Dâu tu
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Phát trin Dông Nam Toàn Cu (sau day gçi là Chü dr an) thrc hin tai thôn 3,
xã Suôi Rao, huyn Châu Dirc, tinh Ba Rja - Vüng Tàu vi các ni dung chInh
ti Phv lic ban hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Chü dr an có trách nhiêrn
1. Niêm y& cong khai Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
môi trung theo quy djnh pháp lut.
2. Thirc hin nghiêm tue ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi truông
dã duqc phê duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diu 3. Quy& dnh phê duyt báo cáo dánh giátác dng môi trung cüa
d? an là can c1r âê co quan nhà nuc có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thirc hin các yêu câu ye báo v môi tru'è'ng cüa dr an.
Diu 4. To chirc thirc hin
1. Giao S Tài nguyen và Môi trurng kim tra, giám sat vic thirc hin
các ni dung bâo v mOi truông trong báo cáo dánh giá tác dng mOi trung cia
duçic phé duyt ti Quyêt djnh nay.
2. Giao Si Nông nghip và Phát trin nông thôn theo dOi, giárn sat vic
thirc hin các quy ctjnh ye v sinh thu y, xi l chat thai chàn nuOi trong qua trInh
triên khai thirc hin dir an nhäm báo dam không gay ánh hithng tiêu circ den các
dôi ti.rqng xung quanh, dc bit là dan cu khu virc dir an.
3. Giao Uy ban nhân dan huyn Châu Due chi do PhOng Tài nguyen va
Môi tri.r&ng, Uy ban nhân dan xâ SuOi Rao theo dôi, giám sat vic thirc hin các
cam kêt báo v môi trithng, quàn l chat thai trong qua trInh triên khai thirc hin
dir an nhàm bào dam khOng gay ânh hu&ng tiêu circ den các dôi tucmg xung
quanh, d.c bit là dan cx khu vc dir an.
Diu 5. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Tài
nguyen và Môi tru&ng, Giám dôc Sä Nông nghip và Phát triên nông thôn, Chü
tjch Uy ban nhân dan huyn Châu Due, Thu truOng các ccr quan chuyên mon
thuc Uy ban nhân dan tinh, Chü dir an và các to chüc, cá nhân có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt cljnh nay.!.
Nol nhân1."
-NhuDiêu6;
- Cty TNHH DTPT Dông Nam
Toàn Câu - Chü dir an;
- B Tài nguyen và Môi truèng;
- Sâ Tài nguyen và Môi tnrông;
- UBND huyn Châu fXrc;
- UBND x Suôi Rao;
- Chi ciic BVMT;
- Luu: VT, HS, KT7.
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AC NQI DUNG, YEU CAU YE BAO V MOI TRU'UNG
CUA Dc AN TRANG TRd CHAN NUOI GA
theo Quye't djnh so' A2ii./QD-UBND ngày-tháng 6. nám 2020
cza UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu)
1.

Thông tin ye diy an

1.1. Ten diy an: Trang trai chän nuôi gà.
1.2.Chü du ttrdirán
- Chü dâu tu d an: Cong ty TNHH Du tu Phát trin Dông Nam Toàn
C.u.
- Dja chi: To 3, khu ph 3, phithng Phuóc Nguyen, thânh ph Ba Rja, tirih
Ba Rja - VQng Tàu.
- Dai din: Ong Phm Hng Thanh

Chirc vi: Giám doe.

1.3. Phm vi, quy mô cong suãt dr an
- Pham vi, quy mô: Du til xây dirng trang tri chän nuôi gà, quy rnô
60.000 conI1üa.
- Dja dim xây dimg: Tai xã Sui Rao, huyn Châu Diic, tinh Ba Rja Vüng Tàu.
- Din tIch sr dung dt: Khoãng 24.110 m2.
1.4. Co cu sfr diing dt
Stt

Chuc nãng

1

Dtxâydirngcôngtrinh

2

Dt giao thông ni b

3

DAt cay xanh

Din tich (m2)

T5 1 (%)

9.585,6

39,77

6.15 1

25,5

8.3 73,4

34,73

24.110

100

Tng

1.5. Các hang m1ic, cong trInh chinh cüa diy an
stt Hing miic cong trInh

KIch thu'ó'c (m)

Din tIch
(m2)

16x 112

7.168

T1

Các hng mic chInh
1

Nhà nuôi gà (trai lanh)

29,7

2
Stt Hng miIc cong trInh

KIch thurc (m)

Din2tIch

T1

04nhàKT l6mxll2m
Các hng miic phi trq
2

Nhàâcôngnhânvànhàsát
trung ngurn

06x8,2

49,2

0,2

3

Nhà sat trüng xc

4,5 x 12

54

0,2

4

Nhàdtmáyphátdin

05x5,6

28

0,1

5

Nhàbãovê

08x09

72

0,3

6

Kho cam, kho di,ing C1, khø
vol

05 x 10

50

0,2

7

Nhà can gà

5 x 10

50

0,2

8

Be rnthc ung 27 m3

03 x 03

09

0,04

9

Bnnrncgàung5m3

02x02

04

0,01

10

Thápnuâcsinhhot1rn3

0lx0l

01

0,004

11

Trmdin

2,8x2,5

07

0,02

12

Silo l2thn

02x02

04

0,01

13

Sânbãi, du'ngnib

-

6.151

25,5

14

Câyxanh

-

8.373,4

34,73

Các hng miic cong trInh bão v môi truô'ng
15

Lèd&xácgà

02x02

04

0,02

16

NhàchCraphân+khochira
chat thai

20x10

200

0,83

17

Bhirhoi+bkhirtrüng

5,5x 1,5

8,25

0,03

18

Hsinhh9c(1Otbatchm
tham)

48x16

768

3,2

19

Ho chira nuóc miia

71 x 16

1.136

4,7

24.110

100

Tngcng
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6.Côngnghsãnxuât
y trInh chãn nuôi gà nhix sau:

Con giông

V

Nuâc, chit
khir trUng

Khir trUng xe và
chuông nuôi

NuOc thai

Ga eht, thu6c thU y
hông, bao bI cac 1oi
Thüc an, nilàc
ung, thu& thU y,
väc xin, trâu...

MUi (NH3, H2S)
Nuôi gà trong h
thông chuông
khép kin

ThUc an thira, trâu

trai

I- - - -*

Chit thai rn
Ting n

Nuôi trong 63 ngàv
tuói
Nuic rUa
chung trti,
thuc sat trUng

I-. - -

Nuàc rCra chung
trii sau khi xut
gà, phân 1n tru,
biii, ting n tr
phucing tin vn
chuyn

Xutt chung

dr an néu trên can ct' theo ni dung mô tá trong báo
(Các thông tin
cáo dánh giá tdc a1ç5ng môi trwâng cüa dr
ye'

an)
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2.

Các tác dng môi truông chInh, chat thai phát sinh tu' dl! an

2.1. Các tác dng môi tru'à'ng chInh ella diy an
Stt

Các hot dng dlla diy an

Cac yeu to moi tru'ông
có khã näng phát sinh

- Hoat dng vn chuyn nguyen - Bii và khI thai tü các phiang
vt 1iu
tin may móc thit bj...
1. Giai
don Xay
dçi'ng

2. Giai
do,n hot
ctng

- Hoat dng thi công, xay dirng - Ting n
các hang rnic cong trInh cüa dir - Nuó'c thai sinh hoat
an, 1p dt thit bj...
- Chat thai ran xây dirng
- Sinh hott cüa cong nhân tai
- Chat thai ran sinh hoat
Cong tru'Yng
- Chit thai nguy hai
- Hoat dng cüa các phuang - Biii, khi thai
tin giao thông ra vào trang tr?i - Ting n
- Hoat dng chãn nuôi gà
- Miii hôi ti'r hott dng chAn
- Hoat dng xi 1 nuc thai
nuOi
- Hoat dng cüa can b
nhân viên

cong - Nuâc thai v sinh chung trti,
nuâc thai sinh hoat
- Cht thai nguy hai
- Chit thai rtn sinh hoat

2.2. Quy mô tInh chat dlla nuó'c thai
2.2.1. Giai do,n xây dirng
Nu'ó'c thai sinh hoyt
S lixçmg cong nhân trong giai dotn thi cong xây dçrng khoâng 40 ngu6i,
khôi luvng nuOc thai phát sinh khoãng 1,35 m3/ngày.
Nuâc thai sinh hoat chira nhiu chat cn bã, cht hu Co d phân buy, cht
dinh dtrO'ng và các vi khuân gay bnh...
Nu'ó'c thai thi cong
Nuó'c rira van due be tong, nuâc tithi be tong, ttthi du&ng, nuc lam mat
thiêt bj thi cong phát sinh khoáng 0,5-1,0 m3/ngày.
Nuâc ri:ra xc tâi vn chuyn vt 1iu xay dirng phát sinh khoãng 1,6
m3lngày.
Các loai nuâc thai nay chü yu có ham luqng chit rn 10 hrng cao và
lixçing nhô dâu mci...
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2.2. Giai doan van hành
óc thai sinh hoat
ng s cong nhân 10 ngui, luçmg nuó'c thai sinh hoat phát sinh trong
4n hành khoâng 1 m3lngày.
Nuc thai sinh boat chüa nhiu chat ctn bâ, cht hü'u ci d phân hüy, chit
dinh dtrO'ng và các vi khuân gay bnh...
Ntró'c thai chän nuôi
NuOc thai chãn nuôi phát sinh trong qua trInh hoat dng cüa trang trai ciii
the nhu sau:
- Nuâc thai v sinh chung trai sau khi xut ban gà trong chung nuôi
phát sinh khoâng 7,17 m3/dct v sinh. Thành phân và tInh chat cüa loai nrnic
thai nay chü yêu chira ham hrçcng chat hu c (BUD/COD), chat dinh di.r0ng
(NIP) do trong thành phân có chira phân cüa v.t nuôi và thiirc an thiira...
- Nuâc thai tü h thng sat tràng phát sinh khoãng 0,8 m3lngày.
2.3. Quy mô, tInh chat cüa byi, khI thai
2.3.1. Giai don thi cong xây dyng
- B%ii phát sinh tir hoat dng cüa các phucmg tin giao thông trong qua
trInh vn chuyén nguyen v.t lieu, may móc thiêt bj...
- Biii và khi thai phát sinh t& các may moe, thit bj thi cong xây dirng bao
gm bi, NON, SO2, CU, VOC...
- Bi phát sinh ttr boat dng dào móng và san nn khu virc dr an.
2.3.2. Giai doan van hành
- Bi và khI thai tr hoat dng cUa các phuang tin giao thông bao gôm
bii, CU, NOx, S02, VOC .. . cho qua trInh xuât nhp gà, bôc d nguyen lieu,
thtrc an, 4n chuyên cüa cong nhân.
- Miii hôi tii boat dng chän nuOi, khu luu tr thüc an, khu lu'u trt ch.t
thai, phân, khu vrc xir 1 nuc thai.
- KhI thai, müi hôi tir boat dng cüa là d& xác gà.
- KhI thai tr may phát din dir phOng.
2.4. Quy mô, tInh chat cüa cht thai rn cOng nghip thông thirrng
2.4.1. Gial doin thi cong xây di.rng
Ch1t thai rn phát sinh trong qua trInh thi cong chü yu là các loai ph
thai vt lieu xây dixng ri vãi trong qua trInh xay drng, các loai bao bI, gch
vc... vOi khôi brç'ng khoáng 2,98 tan.
Chit thai rn sinh boat tir boat dng cUa cOng nhân trên cong tr1rng 30
ng.thi, tong khôi h.rqng khoang 12-15 kg/ngày.
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2.4.2.Giai doan vn hành
Chit thai rn san xut phát sinh chü yu là phãn gà và tru (cht dn
chuong) vâi khôi 1ung khoãng 45,5 tânlchuông sau khi kêt thiic hra nüôi; bao
bl dtrng cam khoàng 2,86 tân!nàm.
Cht thai r.n sinh hot tü hott dng cüa cong nhân viên trong trang trai
khoãng 10 ngi.thi, tOng khôi lung khoáng 4-5 kglngày.
2.5. Quy mô, tInh chat ella cht thai nguy hii
2.5.1. Giai don thi cong xây dirng
Khôi hrçmg CTNI-I phát sinh trong qua trInh thi cong khoãng 34,5-52
kg/tháng; bao gôm dâu nhrt thai, giê lau nhiérn dâu mO, bao bI ctrng san, dung
môi thai...
2.5.2. Giai doan van hAnh
Cht thai nguy hi giai doan vn hành bao gm: Cht thai có chira cac tác
nhân lay nhirn nhu' kim tiêrn, bong, gtc,...; hóa chat thai (thuôc sat trllng, thuôc
kháng sinh,...và các vt diing, bao bI chirathuOc); các lo?i thuôc thll y khác có
chura các thành phân nguy hi; chai 19 thuôc, väcxin; tro day, xi và bçii to dOt...
vol khôi liigng phát sinh khoãng 162 kg/tháng.
3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi tru*ng dlla dr an
3.1. Giãm thiêu ô nhim nu'ó'c thai
3.1.1. Giai don thi cong xây dirng
Ntr&c thai sinh hoat
Chll d an trang bj nhà v sinh di dng cho cong nhân, chit thai tir nhà v
sinh di dng thuê don vj có cht'rc näng Irén dja bàn thu gorn, xir 1 djnh kS'.
Nu'óc thai thi cong
NuOc phát sinh trong qua trInh thi cOng dào các hang mvc cong trInh s
duccc thu gorn vào ho lang duc bô trI ngay ti mt bang thi cOng dê lang cn
trithc khi chày ra mOi truOng xung quanh; ho lang duc bô trI theo d doe dja
hlnh di,r an dê thu gorn nuOc phát sinh. Nuóc thai phát sinh trong qua trinh xây
drng không dé cháy tràn ra khu vrc xung quanh gay ô nhiêm nguôn nuOc, täc
nghên cOng thoát dilng nhu lam mat m quan. Thirc hin các bin pháp an toàn
ye may móc, thiêt b thi công, hn chC tOi da rO ri dâu m trong qua trinh thi
cOng.
3.1.2 Giai doan vn hank
Nu*c thai sinh hoat
NuOc thai sinh boat duc thu gorn và xir l so b bang be tir hoai 3 ngän

sau do dâu noi vào h thông xir 1 nuóc thai chung dlla dr an.
Nurc thai chàn nuôi
NuOc thai chän nuOi bao grn nuOc thai v sinh chung trai, nuOc thai tü
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ng sat trüng duçic thu gom, xü 1 ti h thng xr 1 nuOc thai chung cüa
sau do d.rçic dn ye ho sinh h9c (chông thâm), không thai ra ngoài, ntrâc
au xü 1 phái dat quy chuân QCVN 62-MT:2016/BTNMT, ct B.
So d quy trInh xir 1 nuOc thai nhu sau:
Nuàc thai tir h
thông sat trUng

Nuâc thai
sinh hoat

Nixàc thai ye sinh
chuông tri

B ti,r hoai 3 ngän

Bun thai

B khi'r trüng

Hsinh hoc
chông thâm
(khong thai ra
ngoài)

3.2. Giãrn thiêu ô nhim bii, khI thai
3.2.1. Giai don thi cong xây dyng

- Xe vn chuyên nguyen v.t lieu không dugc châ qua tái, si:r diing các xe
cO nap dê vn chuyên; trong trung hçp xc không có nap, s sr ding bat dê che
vt lieu, bat sir dung là vãi bt dâu duçc buc chtt vào thành xe dê bat không
bay.
- Nguyen vt 1iu trong khu virc d1r an ducic phü kin han ch gió phát tan
bi vào môi trung.
- Bô trI thôi gian 4n chuyn phü hqp, tránh 4n chuyên vâo gR cao
diem.
- Lam sich du?yng khu virc gn các cira ra vào khu v1rc thi công; các
phiiong tin truc khi vào tuyên v.n chuyên së duçc lam sach bun dat barn tai
lop xc tai cira ra bang phuong pháp co hçc.
- KhOng t.p trung dông s 1i.rcng phixong tin, may móc, thiêt bj cüng
hoat dông trong cüng môt thai diem, cung mt vi trI dê lam gia tang nông d các
chat ô nhim trong khi thai vão môi tnthng không khi.
- Lam m khu virc Co khà näng phát tan bii, trang bj d.y dü bâo h lao
dng cho cong nhân lam vic trirc tiêp.
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3.2.2. Giai don vn hành
- Trng them cay xanh ngän cách các khu virc di.rçic quy hoach chãn nuôi
va nhtng phân dat con trông dê cal thin không khI trong khu virc.
- Dung ni b, san bâi dtrçic tráng nhira và thithng xuyên phun nuàc d
hn chê sl:r phát tan biii do phuong tin vn chuyên gay ra. Khi chy trong khuôn
viên cong ty các phuang tin diêu phâi giãm tôc d duói 5km/gii.
- D9n dçp các khu dt trng, nhà v sinh cong cong luôn, phun thuc dit
muôi, khir müi hang ngày. Rác së ducic chüa trong các thüng chüa rác có nap
day, tránh cho ruôi muôi phát triên và müi hôi thoát ra gay ô nhiêm môi tru&ng
không khi xung quanh.
- Truóc khi thâ gà thI san chung duqc trãi mt 1&p tru dày khoãng 10
cm; sau do trn vOi ché phâm sinh hçc dê phãn hüy phân, nuàc tiêu giâm khI
dc và miii hôi chuông nuôi tao môi trix?rng trong sch không 0 nhiém.
- Trong qua trInh nuôi, phân và thrc an rai xung trn ln trong tru d
am luôn diigc dam bâo O mt müc d nhât djnh, hal rnróc do phân gà uót hoc
hoi nuóc do nithc rai trên các dTa hung nuoc luôn ducic qut hut 24/24 gRi tao
sir khô ráo, san trai luôn khô ráo. Không dê xã ra tInh trng dm lot bj itht (nuâc
uông rai vâi) nhäm tránh tInh trng phãn hüy dm lot do am, gay müi.
- su diing khu phn, loal thirc an cho gà It gay mili; sir dicing dü luçing
chê phâm sinh h9c cho dm lot.
- Trong qua trinh chän nuôi, không lam xáo trn trAu, thüc an rai vai và
phân dé tránh bj qut hut thôi tung kin chuOng lam môi tnrmg trong trai bj ngt
ngt gà sê chêt hang bat.
- B trI chung trai kin d tránh phát sinh rniii hôi, H thng chung nuôi
dtrçic thiêt kê a vào cuOi hithng gió chü dao.
- B trI khu vic d phân riCng bit, trong phOng kIn, khOng d qua lâu d
tranh phát smh rnüi hôi, phân gà vua chuyên den nha chua phan lap tue sê &rac
phun voi bçt phu len de giam dang ke mul hoi.
- Luxu tru khi luxqng thüc an ehän nuôi ô müc ti thiu tai kho, phü hçip
vâi nhu cau sü dyng nhäm han chê vic ton km thirc an chän nuôi lâu ngày; kho
luxu trir thirc an ducic xây kin dé tránh tInh trng am u& kho thüc an gay müi hôi.
- Lçra ch9n thai dim khü trüng phü hcip, tránh lUc có gió manh, kh0ng CO
cOng nhân tp trung. Nhân viCn thurc hin khü trüng tuân thu lieu krqng, phuang
pháp theo khuyên cáo cüa nhà san xuât.
- Các thüng chua hóa cht sê duc dóng kIn, cht sau mi 1n sü diing và
dê nai thoáng mat, tránh nhit.
- Sur during các loai hOa chat khó bay hal và than thin vói mOi truang; sü
dçing các thiét bj pha trn hóa chat hin dai, it rO rT và han ché phát thai hcii hóa
chat.
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Trang bj dy dü bâo h lao dng (qun ao, gang tay, khu trang, giày,
cho nhân viên lam vic tai trang trti.
Thu gom rnthc thai phát sinh sau mi lAn tin hành v sinh tha chung
ông dê nuâc thai lixu tr& qua lâu, gay müi hôi thôi.
- Trong qua trInh v sinh chung trti thumg xuyên nto vet, khoi thông
các mlwng thoát nuic, dam bão nuâc thai liru thông tot, không r dng phân buy
gay müi hôi.
- Các phtwng tin 4n tâi ra vào trang tri phãi duc bão du'Ong djnh k,
sr diing nhiên lieu xang dâu có ham 1uçing lixu huS'nh thâp, sir diing nhiên 1iu
dung vOi thiêt kê cüa dng co.
- Sir diing loi may phát din rnâi dam bâo tiêu chuAn khI thai, s1r diing
nhiên lieu có ham luçing luu huS'nh thâp.
- Dir an sCr diing 8 thit bj phát ozon trong các chung nuôi (mi chuông 2
may) nhäm khr müi hOi tir hot dng chän nuOi, khi:r, tiêu diet các mâm bnh, vi
rut xâm nhtp tr mOi truông ngoài vào trai chAn nuOi.
- Si:r diing nhiên lieu khí gas cho là d& xác gà d giàm thiu 0 nhim môi
tnrYng.
3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, quãn 1 chAt thai rn cong nghip
thông thurng
3.3.1. Giai don thi cong xãy drng
ChAt thai sinh hoat
ChAt thai sinh hoat cüa cOng nhân xay dirng duçic thu gom bAng các thüng
chcra rae có nap dy kin sau do tp kêt tai khu vrc tp kêt, hçp dOng vâi don vj
có chüc näng thu gom và xir l theo quy djnh; tan suât thu gom là 01 lânlngày.
ChAt thai xây dirng
Di vâi dAt dào móng s tn ding toàn b lucng dAt nay d lAp h móng
và san üi các diem trQng trong dir an; các loi vOi, vtra, gch vO', vcra be tong roi
vai... khOng nguy hi ducic tn dung cho qua trInh san lap mt bang trong dir an;
cac phê lieu nhu giây, sat thép, nhra, g&.. duçic thu gom, chuyên cho don vj
chjrc näng theo quy djnh.
3.3.2. Giai doin van hành
ChAt thai sinh hoat
Rác thai sinh hoit di.rçc thu gom, chira trong các thüng nhra, Co np dy
bô trI ti fbi phat sinh; sau do dim ye kho km giCi chat thai và chuyên giao cho
dun vj thu gom hang ngày. Chü dij an sè k hçcp dông v&i dcin vi có chrc nàng
d thu gom, 4n chuyên di xir l theo dung quy djnh.
ChAt thai rAn chãn nuôi
- Lisçing phân và chAt dn chung phat sinh sau mi dçt nuOi sê dixçvc thu
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gom, tp kt ti nhà chüa phân và tin hành rãi vôi ü d giárn d m trong phãn:
khCr müi... sau do chuyên giao theo quy djnh .
va

- B tn kho ch(ra phân gn vâi kho chira chit thai nguy hai có tng din
tIch 200m2.
- Bao bI dirng thirc an chän nuoi (cam) dtrcic scr diing d li.ru kho ch.t thai
ran san xuât và dung dê thu gom, chüa phãn gà và chat dn chuông tp kêt tai
nhà chüa phãn; các bao nay có
nilon dê tránh nurc ri tir phân H ra ngoài bao,
rcii vâi trong
trInh luu chra và vn chuyên.
lap

qua

- Xác gà chit không do djch bnh thu gom và d& b.ng là d& cong sut
nhô, sü dung khí gas bô trI cô djnh tai dir an (phân tro dot thrçic thu gom vào bao
chüa vn chuyên
kho chüa chat thai nguy hai và chuyên giao cho don vj có
chirc näng xà l theo dung quy djnh quân l chat thai nguy hi).
ye

ye

3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, quãn 1 chit thai nguy hi
3.4.1. Giai doin thi cong xãy dirng
- Giâm thiu ti da vic si'ra cha

may

móc tai khu virc d1r an.

- Dr an sê b tn 01 thüng nhra 60 lIt có np dy d chüa gié lau dInh d.0
1 thüng 60 lit có nap dy dê chüa chat thai lông (dâu nhót thai, dung môi
thai); tht'ing chi'ra, bao bI dimg son duçic thu gom và tp trung g9n tai khu v1rc
km chira CTNH.
mci,

- Xây dirng kho chi'ra CTNH tarn thai trong thôi gian thi công, vj trI dt
nha kho duqe bo tn tren nen dat bang phang, cuoi khu dat dir an; khu vixc km
chIra có mái che mra, che nng, trán vta chông thâm rnróc.
- CTNH ducic thu gom vào thüng kin và tp trung tai kho chüa tam và
chuyen giao cho don v Co chuc nang van chuyen, xu ly theo quy dnh.
A

F

P

A

A
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F

3.4.2. Giai don 4n hành
- B trI kho chüa chat thai nguy hai g.n vâi kho chaa phn có tng din
tIch 200m2. Nhâ kho chcra chat thai nguy hai xây dirng theo quy each quy djnh:
Mái che là tOn, tuOng g.ch bào v xung quanh; có tumg ngàn cách gifla các khu
v1re km gii các
chat thai khác nhau; gän bang ghi rô "Khu c km gi& chat
thai nguy hai"...
loai

- Cht thai nguy hai dixçcc phân loai và km giü trong cac thüng chira riêng
cO nap day, dt trên các pallet dam bão không tiêp xuc trljc tiêp vâi mt dat.
- Bao bi drng thu& thu y, thuc khir tràng duqc thu gom, chuyn v kho
chüa chat thai nguy h.i luu git troñg thüng kin vâ dtrgc dan nhn theo dung quy
ctjnh chuyên giao cho don vj có churc näng d xir l theo dung quy djnh.
va

- Phn tro d& tü là dt xác gâ chrqc thu gom vào bao chüa 4n chuyn y
kho chüa chat thai nguy hai yà chuyên giao cho don vi có ch(rc nang xCr l giông
nhu chat thai nguy hai.
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.5. Bin pháp giãm thiêu ô nhim ting n, d rung và ô nhim khác
.' ; ;.5.1.Giai
doan thi cong xây dtrng
I
f

/ rl3in pháp giãm thiu các tác dng do ting n
- B trI thi gian lam vic hçip 1, han ch 4n chuyn vt 1iu trên các
tuyên giao thông vào gi cao diem; ngoài ra, các may móc thiêt bj có tiêng on
iOn së không 4n hành sau 8 giè' dém.
- Thi.thng xuyên bão d.rông thit bj may móc, xe dng thai không sO ding
các loai Xe, may móc không dam bão tiêu chuân ye môi truOng.
- Kim tra mOc n trong khu v1rc thi cOng d b tn Ijch thi cOng cho phO
hçip và dat mOe d on cho phép.
- Djnh k' báo duang các thi& bj, thay th các linh kin xung cp.
- Hn ch hoat dng dng th?yi các thit bj có do n cao.
- Trang bj diing cii chng n cho cOng nhân lam vic tai khu v11c có d n
cao nhu sO diing ch1ip tai, ni1t tai.
Bin pháp giãm thiu các tác dng do d rung
Dung các k& cu dan hi giãm rung (hop du giâm chn, g& dan hi,
dm dan hOi kim loai, gôi dan hôi cao su...) sO diing các diing cij cá nhân chông
rung.
3.5.2.Giai doan van hành
Bin pháp giãm thiu các tác dng do ting on
- ThuOng xuyên kim tra, thay th các chi ti& hu hông b&ng các thit bj
mOi, hin dai.
- Các phucng tin vn tãi ra vào trang trai du'çic kim djnh theo dOng quy
dnh cüa Ciic dang kiêm.
- Han ch bóp côi xe ô to, xe tãi trong khuôn viên trang trai.
- Bô tn bãi du xe each xa khu vrc chän nuOi.
- May phát din duçc d.t trong tü each am, xa khu virc chän nuOi dê han
ché phát sinh tiêng on cong hithng.
- Vn hành thit bj luân phiên, giâm each d tránh cong huOng tiêng n.
- Các khu v1rc có ting n iOn tai chung gà, may barn phãi b trI riêng
bit vOi khu vrc van phông.
3.6. COng trInh, bin pháp phông ngira và üng phó sir c môi trtrông
3.6.1. Giai don thi cong xây diyng
- T chOc tuyên truyn, ph bin các ni quy cho cOng nhân bAng nhiu
hInh thü'c khac nhau nhu in ni quy vào bang treo tai cOng truOng; to chOc h9c
ni quy; to chOc tuyOn truyên bang ba phong thanh; thanh tra va nhàc nhO tai
hin truOng,...
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- To chirc theo dôi tai nn lao dng, xác djnh kjp thai nguyen nhân tai nan
và áp diing các bin pháp khac phçic kjp thèi nhäm tránh xãy ra tai nan ttxang tr.
- Lp h tMng bin báo chi dn dithng, an toàn giao thông tai khu virc
cong tnrè'ng cQng nhu duông giao thông khu vrc dir an.
- Lp dt bin báo cm Iira tai các khu virc d gay ra cháy n (khu vrc
chüa xäng dâu, sun, kho chüa v.t tu dê cháy nO, ...).
- Trang bj các phucmg tin chüa cháy (bInh b9t, bInh CO2, cat, nuOc, may
bum mnc chüa cháy,...).
- T chCrc tuyên truyn, kim tra, thanh tra cOng tác phông chng cháy nO
tai các kho, lan trii cüa các dun vj thi cong.
- TO chü'c earth giOi và treo bin báo khi süa chIa din.
- To chCrc tuyên truyn, giáo dic, kim tra, thanh tra djnh k' v an toàn
diên.
- Cung cp dÀy dü và dung chñng loai các trang thit bj báo h lao dng
cho cOng nhân.
- Tang ciing kim tra, nhc nhâ cong nhân s'r diving trang bj bâo h lao
dng khi lam vic. Kiên quyêt dInh chi cOng vic cia cong nhân khi thiêu trang
bj bão h lao dng, không chap hành day dü các ni quy ye an toàn lao dng.
3.6.2. Giai don 4n hãnh
Các bin pháp phông ngra, giãm thiêu sty cô cháy, no
- Dir an së trang b bInh ciru hóa, thng cat, b chi1a nm9c và ma s trang
thiêt bj phông cháy khác tai các khu virc nhá a.
- Lp dt các hong chira ciru hoá theo các tuyn dumg ni b vói ban
kInh cap nuâc khoãng 150m.
- H thng dAn din, chiu sang dupc thit k riêng bit, tách thi khói cac
cOng trInh khác nhãrn dê dàng sü'a chta, chông chp mach cháy, nO.
- Dt các bin cánh báo d cháy, yCu cAu các h dan cu tuân thu cac quy
djnh ye PCCC.
- Quy djnh nghiêm ngt vn d d& lira, chi cho phép d& li:ra trong khuôn
viên giói han và tai nui có It cay xanh và vt lieu bat h:ra.
- Nguyen, nhiên 1iu dng lông s dugc báo quân tai nhrng khu vrc khO
ráo, khOng dê gân các khu virc dê phát sinh lira và nhit.
Các bin pháp phông ngà'a, giãm thiêu s1r c ye din

- Thrc hin xây dirng duô'ng din, day, tram din,... theo dung thit ké.
- H tMng duông din có hành lang an toàn, h thng bão v pha, Rule
cho các thiêt bj s1r dung din và së thuông xuyên kiêm tra müc d an toãn din.
- Ph bin huàng dAn cho can b cong nhân vien v nOi quy an toàn din.
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g bj bão h an toãn din cho cong nhân 4n hânh và sira chüa.

- Ap diing các bin pháp giám thiu trong qua trInh 4n hành tram din
- Chi nhu'ng ngiii có chuyên môn, nhim v1i mâi duçic phép vào trong
khu vuc tram din.
- Cong nhân lam vic phâi có chuyên mon và phãi sr dung dung và dü
các phuang tin bào v cá nhân.
- L&p bin cânh báo nguy him phãi dt i vj tn thIch hqp dê báo dam an
toàn, dê nhIn.
- Không mang các cht d cháy n vão khu vrc tram din.
Các bin pháp phông ngira khi tip xüc vri ozon
- May d.t tai vi trI ct djnh trong trang trai, khi gp sir c b.t thi.thng phãi
rut ngay nguôn din và thông báo cho nhân viên k thut dê kjp thi h trg.
- Bi phn thông gió cüa may không che kin nhm tránh hin tuqng 4n
hânh khác thtthng lam hông may vâ ngàn can sir giãi nhit.
- Tránh tip xuc trrc tip cüa mt và các cci quan ho hp vi noi thi khI
Ozone trong thôri gian dài dê tránh dan den các triu chrng nhu khô giác mac.
- Dt may ch thoáng gió, không duqc ngüi khi ozone vi nng d dm
dc trong thai gian dài; sir d%ing chêd hçn gia cho may nhäm bão dam an toàn
cho cong nhân không phãi quay lai tat thiêt bj tránh hit phãi müi ozone.
- Khi vao trai dang s11c may khir müi ozone cn sir ding các do bão h
cho ming và miii và phái nhanh chóng thi khOi phông dê bão dam an toàn.
Các bin pháp phông ngü'a, giãm thiu siy c do d!ch
- Báo ngay cho nhân viên thu y xâ hoc chInh quyn dja phuong d duçc
hung dn phông, chông bat bu5c. Thirc hin tiêu hüy gà bnh theo sij huang
dan cüa cci quan thu và dja phuang.
- Nh& riêng gà mc bnh vào khu vlrc chung cách ly. Bô trI ngu?i chäm
sóc, diing cu chän nuôi riêng cho gà each ly; các dung cii, vt lieu dung cho vic
nuôi gà each ly, thuc an thira, chat thai dêu duçc tiêu dec, khü thing cho den khi
bet dich.
- Tang cu&ng viêc chäm sóc, nâng cao sue khOe cho dan gâ thông qua ch
d dinh dtxöng hqp l, tiêm phông bO sung day dii các lOai väc xin theo quy
djnh, sii dçing '°ai thuOc tang ci.thng de kháng cho dan gà.
- Phiing tin 4n chuyn gà phãi tiêu dec, khii tniing.
- Nguai ra vào khu vlrc chän nuoi phâi sii dicing trang bj bâo h phii hçip.
Không ban ho.c vn chuyên gà, san phâm ciia gà chêt, gâ bnh ra khôi khu virc
dir an khi chua có kêt 1un ciia cci quan thu y có thâm quyên.
- Thithng xuyên phun thuc phông cMng djch, thn suit nhiu han khi có
djch xay ra.
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- Di vâi gà cht do djch bnh vói kMi luçmg lan sê tin hành tiêu hüy
ngay tai trai theo hithng dn cüa cci quan có chi:rc nàng, tuyt dôi không 4n
chuyên gà bnh ra khôi khu dat dir an dê tránh lay lan phát tan djch bnh.
4. Danh mic cong trInh bão v môi truô'ng chInh ciia dir an
So
luç)ng

Ghi cliii

08

Mi dày 2 may: dâu dày 1 may
và cui dày 1 may

Be tir hoai 3 ngän (khu v1rc
nhà cong nhân)

01

5rn x 1,5rn x im;
4t 1iu be tong

2

B tic hoai 3 ngàn

01

4,6mxl,5m x2m;
4t 1iu be tong

3

Bêkhrtrüng

01

0,9 mx 1,5mx2m;
vt 1iu be tong

4

H sinh hoc

01

48mx 16mx2m;
lot bat cMng thm, dp b 0,5m

01

Cong suit 30kg/h;
si:r ding khi gas

01

200 m2 bâo dam
quy each quy djnh

STT

Hang mtic

I. H thng xii'
1

khI thai

H thng ozon khfr mai

II. H thng xii' 1 nuó.c thai

III. LO dt xác gã
1

Là d& xác gà

IV. Khu v1rc hru chüa cht thai
1

Kho chira phân và các loai
chit thai khác

5. Chuo'ng trInh quãn 1 vã giám sat môi tru'èng
5.1. Giai don thi cOng xây di•i'ng
Giám sat chat thai xây dirng, cIit thai sinh hot, cht thai nguy hii
- Ni dung giám sat: Tong luçrng thai và thành phân.
- Vj trI giám sat: Ti nhà kho lu'u chira chit thai.
- Tan sut giám sat: 06 tháng/lân.
5.2. Giai doan vn hànli
Giám sat môi tru'à'ng không khI
- Thông sO giám sat: Biii, H2S, NH3, CH3SH.
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tn giám sat: Tii chung nuôi và là d& xác gã.
n suttt giám sat: 03 tháng/1n.
uy chuAn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT; QCVN 20:2009/BTNMT.
Giám sat ntró'c thai
- Thông s giám sat: pH, BOD5, COD, TSS, tng N, tng P, amoni, tng
Coliform.
- Vj tn giám sat: 01 vj tn sau h th6ng xtr l ni.róc thai,
- Tn sut giám sat: 03 tháng/1n.
- Quy chun so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT.
Giám sat chat thai ran, chat thai nguy hi
- Ni dung giám sat: Tng luçmg thai và thành phn.
- Vj trI giám sat: Tai nhá kho luu chüa chit thai.
- Tan sut giám sat: 06 tháng!1n.
6. Các diu kiin có lien quan dn môi trtrô'ng
Chü dr an phái thirc hin các yêu c.0 sau:
6.1. Chü dir an chju trách nhim v nhüng thông tin, s lieu cia nêu trong
báo cáo dánh giá tác dng môi trlIing cüa dir an.
6.2. Viêc trin khai thuc hiên du an chi ducic thuc hiên sau khi nhà dâu tu
cia dugc Uy ban nhân dan tinh phê duyt quyêt djnh chü truong dâu tu, thirc hin
các hang miic dâu t.r cüa dr an bão dam theo ding quy djnh cüa Lut Dâu tu,
Lut Dat dai, Lut Báo v môi truà'ng, Pháp 1nh Thu y và các quy djnh pháp
lust khác có lien quan, xây dirng trai chän nuôi khép kin, bão dam không gay
ãnh huâng den nguôn rnthc, ho chira nuóc sinh hoat xung quanh, v sinh môi
trumg khu virc lan c.n theo dung kiên kêt 1un ti Thông báo so 608/TBUBND ngày 18 tháng 9 näm 2019 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - VQng Thu.
6.3. Không v.n chuyn d.t, cia dôi du (nu co) ra khói dir an khi chua có
sii dông bang van ban cüa Co quan có thâm quyên; v.n chuyên, do chat thai ran
xây drng phát sinh trong qua trInh thi cong dir an theo quy djnh phap lut hin
hành và phuong an, vj trI, dja diem dixçic cci quan có thâm quyên chap nhn.
6.4. Lp và giri k hotch vn hành thir nghim các cong trInh xir l cht
thai cüa dir an cho S Tài nguyen và Môi tnthng vâ U' ban nhân dan tinh truàc
It nhât 20 ngày lam vic, kê tü ngày bat dâu vn hành thu nghim.
6.5. Lp h so d nghj kim tra, xác nhn hoán thánh cOng trinh b v
môi tru&ng (bao gôm cong tnInh xir 1 chat thai va các Cong trInh báo v môi
trtr?ing khác) theo quy dnh. Chi dua di,r an di vão vn hánh sau khi cia dâu tu
hoàn thành các cong trInh báo v môi tnu&ng theo quy djnh.
6.6. Thirc hin nghiêm tüc trách nhim cüa chü dir an sau khi báo cáo
dánh giá tác dng môi tru&ng dtrçic phê duyt quy djnh ti khoán 7 Diêul Nghj
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djnhNghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phü y
sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hi.thng dan thi
hãnh Lut bâo v môi truYng.
6.7. Kim tra, giám sat hoat dng thi cong xây dimg và vn hành dkr an bão
dam không gay tác dng tieu circ den môi tnr&ng, den an toàn các htng rnc
cong trmnh dir an và các dôi tuçing xung quanh khác, dc bit là dan cu kiut virc
dirãn.
6.8. Thgrc hin nghiêm tüc Quyt djnh s 43/201 1/QD-TJBND ngày 23
tháng 8 näm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Wing Tàu ban hành QUy
djnh ye phân vüng phát thai khI thai, xâ nuâc thai theo quy chuan k thut quôc
gia ye mOi trtthng trên dja bàn tinh.
6.9. Thirc hin tuân thU quy djnh cüa phap 1ut v quân l tài nguyen nuâc
dôi vói hoat dng khai thác, sü dimg nuóc ngâm phiic vi cho dir an (neu co).
6.10. Trong tri.r&ng hgp xày ra slr c mOi tnxing, phâi l.ptüc dung ngay
m91 hot dng, kjp thai 11ng phó si,r cO, khäc phic hu qua và den bU mpi thit
hai xây ra dôi vâi các dôi tuqng bj tác dng bâi hoat dng cUa dr an. ChU dr an
phái den bU nhUng thi@ hai ye môi trisäng do dir an gay ra theo Lut Bão v môi
trung nàm 2014 và Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngày 18 tháng 11 näm 2016
cUa Chinh phU quy djnh ye xU pht vi phm hành chinh trong linh vrc bâo v
môi tnxàng.
6.11. Thirc hin chixcing trInh giám sat, quân l môi trtthng dung theo ni
dung báo cáo dánh giá tác dng mOi tru&ng dâ di.rçic phê duyt. Djnh k' báo cáo
tmnh hmnh thijc hin cOng tác bào v môi tnrng ye So Tài nguyen và Môi trLrmg
dê kiêm tra, giám sat theo dUng quy djnh.
6.12. Djnh k' 06 tháng/l&n báo cáo tin d trin khai thirc hin di an v
SO Tài nguyen và Môi truOng dê theo dôi, giám sat.
6.13. Th%rc hin dUng theo kin cUa Uy ban nhân dan huyn Châu DUc
tai van ban sO 1364/UBND-TNMT ngày 07 tháng 4 nàm 2020 ye vic kien
nhn xét, dánh giá dOi vOi báo cáo dh giá tác dng môi trtthng Trang tri chàn
nuôi gà t?i thôn 3, xA Suôi Rao.

