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UY BAN NHIAN DAN
TINH BA RIA - VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc

S& -5) /QD-UBND

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày .5 tháng näm 2020

QUYET DjNll
V vic phé duyt báo cáo dánh giátácdng môi tru*ng
cua dr an Cai hoan Nha may GPP Dinh Co de tiep nhin nguon khi am
Nam Con Son 2 Diu chinh - Giai don 2 ti xã An Ngãi, huyn Long Din,
tinh Ba RIa - Vüng Tàu
CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A - VUNG TAU
Can ci Lut T ch&c Chlnh quyn dja phirn'ng ngày 19 tháng 6 nám
2015; Luát tha dôi, ho sung mç5t so diêu cta Lut TO chü'c Chinh phü và Lut
TO ch&c chInh quyén djaphu'ong ngày 22 tháng 11 näm 2019,
Can cii' Lut Báo v môi trw&ng ngày 23 tháng 6 nàm 2014;
Can th Nghj djnh sd 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cña
ChInh pith tha dOi, ho sung mç5t sO diêu cza các Nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hwO'ng dan thi hành Lut báo v mOi tntO'ng;
Can ci Nghj djnh s 18/2015/ND-CT ngày 14 tháng 02 näm 2015 cia
ChInh phü quy djnh quy hogch báo mOi truàng, dánh giá mOi tru'àng chiên
lu'qc, dánh giá tác dç5ng môi tru'ô'ng và ice hogch báo v mOi trirO'ng;
ye
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Can ct' Thông tu' sO' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 cüa
nguyen và Môi trit&ng quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu
B5 tru'&ng B
cia Nghj djnh sO 40/2019/ND-CT ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cla GhInhphi tha
dôi, bO sung mt so diêu cña các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hu'O'ng dan thi
hành LuU báo v mOi trzthng và quy a1jnh quán lj hogt d5ng dich vy quan trác
mOi trwO'ng;
ml

Can cii' cOng van sO' 685/TcMT-TD ngày 11 tháng 3 nàm 2020 cza Tdng
viêc thám quyén thâm djnh báo cáo DTM dt an Gal hoán
cyc MOi tru'O'ng
nhà may GPP Dinh Co dé tiêp nhn nguOn khI am Nam COn Son 2,
ye

Can c& cOng van sO' 3494/B TNMT-TGIvlT ngày 01 tháng 7 nàm 2020 cza
Bó Tài nguyen và MOi tritàng ye vic bO sung cym nhn và phóng thoi tgi Nhà
may xir l• khI Dinh Co tinh Ba Rja - VIng Tàu;
Theo d nghj cia Hi dng thdm djnh báo cáo dánh giá tác dng mói
triràng cia d: an Cat hoán Nhà may GPP Dinh CO dê tiêp nhn nguOn khi am
NCS2 Diéu chinh - Giai dogn 2 tgi xâ An Ngãi, huyn Long Diên, tinh Ba Ria Vung Tàu hQp ngày 29 tháng 4 nám 2020,
Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dng mOi trtràng dy' an Cal hoán Nhà
may GPP Dinh CO dé tiêp nhçn nguôn khI am Nam C'On Son 2 Diéu chinh - Gial

doçin 2 tgi xä An Ngâi, huyn Long Din, tinh Ba Rja - Ving Thu dâ thtçrc chinh
tha, bó sung gzi kern van ban so 335/DAK-PTDA ngày 16 tháng 7 nàm 2020
cia COng ty Quán l d' an khI;
- Theo d nghj cia Giárn ä'O'c Sà Tài nguyen và MOi lrithng tgi Ta trInh sO'
..2../TTr-STNMTngây .......L tháng..... nàrn 2020.
QUYET BINH:
Diêu 1. Phé duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ig cüa dir en
Cái hoán Nhà may GPP Dinh Co dê tiêp nhn nguOn khI am Nam Con Smi 2 Diêu
chinh - Giai do?n 2 (sau day gi là dr an) cüa Cong ty Quãn l dr an khi (sau day
gi là ChU dr an) thrc hin tai xã An Ngâi, huyn Long Diên, tinE Ba Rja Vüng
Tàu vri các nQi dung chInE ti Ph liic ban hârth kern theo Quyêt dnh nay.
Diêu 2. Chü du en có trách nhiêm
1.Niêm yt cong khai Quyt djnh phé duyt báo cáo danE giá tác dng rnOi
trung theo quy dnh pháp lust.
2. Th'rc hin nghiêm tñc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi trithng dã
duçc phé duyt ti Diêu 1 Quyêt dj.nh nay.
Diêu 3. Quyêt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi truô'ng cüa dir
an là can cir dé Cu quan nhà nuóc có th.m quyên kiêm tra, thanh tra, giárn sat vic
thrc hin các yêu câu ye bão v mOi trithng cüa dr an.
Diêu 4. T chi.irc thuc hiên
1. Giao S Tài nguyen và MOi tnxông kim tra, giárn sat vic thçrc hin các
ni dung bão v rnôi tru&ng trong báo cáo dánh giá tác dng môi frithng cia ducc
phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan huyn Long Din chi do PhOng Tài nguyen và
Môi trung, Uy ban nhãn dan xã An Ngãi theo dôi, giám sat vic thixc hin các cam
két bâo v môi trung, quãn i chat thai trong qua trInh trin khai thixc hin dx an
nhäm báo dam không gay ãnh huâng tiêu crc den các dôi tucYng xung quanh.
Diu 5. Quyt dnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k.
Diu 6. Chánh V.n phông Jy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Tài nguyen
và MOi trung, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Long Diên, Thu trnâng các co
quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chü dix an và các to chic, cá nhân
có lien quan chi trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay.!.
Nii nhânP7"
-NhuDiêu6;
-CtyQuàn1diiánkhI- Chüd%rán;
- Bô Ti nguyen vâ Môi trtxOng;
- SO Tài nguyen và Môi trtthng;
- UBND huyn Long f)iCn;
- UBND xã An Ngãi;
- Chi cuc BVMT;
- Luu: VT, HS, KT7.

KT. CHU TICH
O CHU TICll'V

Phi,i luc

cAc NQI DUNG, YEU CAU yE BAO V MO! TRTJ'O'NG
DI AN CAl HOAN NHA MAY GPP DINH cO oE TIEP NHN
NGUON KB! AM NCS2 BIEU CH!NH - G02
(Kern theo Quyt djnh so' .?32!'../QD-UBND ngày)Stháng . nàm 2020
cña UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu,)
Thông tin ye dir an
1.1. Ten dtr an: Cãi hoán Nba may GPP Dinh C d tip nh.n nguôn khI
am NCS2 Diêu chinh - Giai don 2 ti xa An Ngãi, huyn Long Diên, tinh Ba
Rja - VUng Tàu.
1.

1.2. Chü dãu tir dr an
- Chü du ti.r dir an: Cong ty Quán l dr an khI.
- Dja chi: tang 11, tôa nhâ PV Gas Tower, s 673 dung Nguyn Htru
Th9, xa Phithc Kiên, huyn Nhà Be, thành phô Ho ChI Minh.
Chüc vi1: Giám dc.
- Dai din: Ong Trn Van Du
1.3. Phm vi, quy mô cong sut dir an
- Dja diem xây dirng: trong khuôn viên Nba may GPP Dinh C tai xã An
Ngãi, huyn Long Diên, tinh Ba Rja - VUng Tàu.
-DintIch: 190m2
- Lp dt bInh tách V-101A cong suit 5,38 triu m3/ngày;
- Lp dt các dim Tie in, thr&ng ng, van, h thng diu kin d k& ni
dung ông 26" cüa d1r an Nam Con SGn 2 — Giai don 2 vào nhà may GPP Dinh
Co hin hUu;
- Lp dt thi&bj lQc F-1O1 1 sau thit bj tách chat lông (Slug catcher) tai
dâu vào nhà may nhäm bão dam chat lung nguôn khI truOc khi vào nhà may
GPP Dinh Co.
1.4. Các hng miic, cong trInh chInh cüa dir an
- BInh tách V-101A có cong sut ti da 5,38 triu m3 khIlngày.
- Thit bj bc F-iOu ducic si dçing d tách tp chtt, biii bAn truOc khi di
quah thông cong ngh dam bâo vn hành on djnh, lien tic cüa c%im xir l' khi.
Thiêt bj 19c (filter) ducc sr ding có cong suât 6,2 triu m3 khI, bang thép không
gi.
- Dung ng: Ong, van và phii kien 1p dt sr dicing vt lieu thép cacbon
và duc chë tao dira theo h thông tiêu chuân quôc tê nhãm dam bâo khã näng
chju hrc, an môn,
- Thiêt bi diêu khiên
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Thi& bj
Cãi hoán h thng SSD và F&G
LT-101
LS-102
LS-103
LG-104
TI-101
PS-102
P1-103
PS-101
PSV-101
SDV-1 10
SDV- 111
FE/FT-i 10
FE/FT-ill
PCV- 110

KIch thithc
12 inch
16 inch
12 inch
12 inch
10 inch

Dan vj
Chik
Chik
Chik
Chic
Chic
Chik
Chic
Chik
Chic
Chi&
Chi&
Chic
Chiêc
Chik
Chic

S hxçng
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.5. Cong ngh san xut
Ngun khI tiir di.rng ng Nam Con San 2 sê duçic pha trn vi ngun khi
Btch Ho rôi dua den thiêt bj tách chat lông (Slug Catcher) cüa GPP Dinh Co.
Tai day, hn hçp condensate và khI duçc tách theo các du&ng riêng bit dê tip
tucxuly.
Dông lông condensate di ra tü thit bj tách chit lông (Slug Catcher) ducic
l. Phãn khI di ra tir thiêt bj tách chat lông (Slug
dua qua Ciim x1r l lông de
Catcher) sê chia lam hai nguôn. Mt nguôn vói cong suât tôi da bang cong suât
cüa Ciirn xi l khI tai GPP Dinh CO se di qua Cim xiir l khi dê tiêp tiic xtr 1
khI và thu hôi tôi da hrgng lông. NguOn khI du con li duçc dua qua Ciim
bypass V-101A dê tách mOt phân lông cuôn theo truóc khi dtra khI di tiêu
(Các thong tin v dy an nêu trên can c& theo ni dung mO tá trong bao cáo
dánh giá tác d5ng mOi tru&ng cia dr an)
2.

Các tác dng môi trirong chInh, cht thai phát sinh ta dir an

2.1. Các tác dng môi tru&ng chInh cüa diy an
Stt

Các hoot dng cüa dii

Các yu t môi trtrông
có khã náng phát sinh
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- Stt

A

Cac hoat clong cua dir an

Cac yeu to moi triro'ng
co kha nang phat sinh

- Hoat dng vn chuyên - Biii và khI thai tiir các phi.rcmg
tin may móc thit bj...
nguyen 4t 1iu

1. Giai don
A

2. Gial doan
hot dng

- Hott dng thi công, xây - Tiêng n
dçrng. lap dt thit b các hang - Nuót thai sinh hoat
miic cong trInh cüa dr an,...
- Nuc thüy luc thai
- Hoat d9ng thu thuy 1?c tuyen
- Chat thai ran xây dimg
ng
- Cht thai rn sinh boat
- Sinh hoat cüa cOng nhân tai
- Cht thai nguy hai
cong tru?ing
- Hoat dng cüa các thit bj - Chit thai nguy hai (lOi 19c tir
thiêt bj 19c F-1011)
cOng ngh

2.2. Quy mô tInh cht cüa nu*c thai
- Luçing nuOc thai sinh hoat phát sinh khoâng 450 m3 trong su& thai gian
thi cOng (02 thang). Nuôc thai sinh boat chixa nhiêu chat cn bã, chat hüu co dê
phân hüy, chat dinh duong và các vi khuân gay bnh...
- Lung nu9c thai phát sinh trong qua trInh lam sach và thir thüy lirc
dung ông khoãng 15 m3 trong suôt thai gian thi cOng (02 thang). Nthc dung dê
thi:r thüy 1rc và lam sach dung ông là nuóc thüy cc và không châm them hóa
chat. Không thir thüy lirc cho bôn tách V-101A và thiêt bj 19c F-1011 tai khu
virc nba may. Loai riuoc thai nay chü yeu có ham luqng chat ran lo 1irng cao va
rnt luçing nhó dâu môr...
- Giai doan boat dng không phát sinh nuc thai.
2.3. Quy mô, tInh chat cüa btii, khI thai
- Biii, khI thai phát sinh tir hoat dng cüa các phuang tin giao thông
may móc thiêt bj...
trong qua trInh 4n chuyên nguyen 4t
lieu,

- Biii và khI thai phát sinh ti.r các may móc, thit b thi cong xây dirng, 1p
dt thiêt bj gôm: SO2, NON, CO,
- KhI thai ti.r hoat dng han: Fe2O3 , SiO2, K20
2.4. Quy mô, tInh chat cüa cht thai rIn sinh hoit và chat thai ran
cong nghip thông thtrô'ng
- Chat thai rn phát sinh trong qua trInh thi cong chU yu là be tong, gch,
thiira (g, kim loai, thüng giây, bao bI...) viii khôi luçing khoâng 1,2
dá, vt
tn (02 tháng thi cOng).
- Chit thai rn sinh hoat tr boat dng cüa cong nhân trên cOng trung
lieu
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(thirc phm thüa, vâi vin, chai 19, gi.y v1in tü sinh hot hang ngày cüa cong
nhãn) vói khOi luang khoàng 3,9 tan (02 tháng thi công).
- Giai don 4n hành dr an không phát sinh chit thai sinh hott và cht
thai cong nghip thông thu&ng.
2.5. Quy mô, tInh cht cüa chat thai nguy hii
- Chit thai nguy hi phát sinh trong qua trinh thi công, xay drng dir an (xi
và que han, scm, giê lau dInh dâu, dâu thai... tü hot dng cät/hàn, két nôi bInh
tách V-101A, thiêt bj l9c F-1011 và các du&ng ông) vi khôi lucing phát sinh
khoàng 06 tan (02 tháng thi công).
- Löi 19c tü thi& bj l9c F-101 1 phát sinh trong giai doan vn hành dugc
xem là chat thai nguy hi là vth khôi lucing phát sinh khoàng 47 kg/01 lan thay
(06 tháng - 01 nàm thay mt lan).
3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi tru*ng cüa dtr an
3.1. Giãm thiêu ô nhiém nir&c thai
- Nithc thai sinh hoat: Dua v xfr 1 ti h thng xtr 1 nithc thai sinh hoat
cüa Nhà may GPP Dinh Co dê xir 1 (30 m3/ngay.dêm).
- Nuóc thr thüy 1rc và rnthc lam sach duông ông thrçic thu gom dixa v h
thông xir 1)'r rnthc thai nhim dâu API dê xü 1 cñng vói nuOc thai cong nghip
càa Nhà may GPP Dinh Co hoc thu gom, xir l nhu dôi vOi chat thai nguy hi.
3.2.Giãm thiu ô nhim bii, khi thai
- Sr diing các thi& bj có däng kim và kim tra giy phép truâc khi cho
phép dua thiêt bj vào sà dung.
- Tat các thit bj và phucmg tin khi không sir diing;
- T chüc phun ràa bánh xe khi xe ra khôi Cong trutmg. Phun nuOc It nht
2 lan mOt ngày trong diêu kin gió manh (18m/s).
- Các phucmg tin vn chuyn vt 1iu xây dirng dugc che phii bng bat
nhäm tránh rcii vãi và bàn biii vào không khI.
- Lp dt các tm ch.n tim thai xung quanh cOng trInh xây dirng d han
chê biji phát tan và dê han chê ânh hithng den hoat dng san xuât hin hüu cüa
Nhà may.
- Han ch hot dng han a miirc ti thiu, chi thirc hin han các mi nM
khibätbuôc.
- Quay chin các khu vrc thi cong han và ct bang các bat che phü nhm
tránh lam phát tan biii vão không khI.
- Yêu cu thc d di chuyn cüa các phucmg tin cc giâi trong cOng tnrang
tuân theo quy djnh nhãm giàm tôi da biii phát sinh.
3.3. Cong trinh, bin pháp thu gom, quan 1 cht thai rn cong nghip
thông thlthng
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Chat thai rn sinh hot, chit thai cong nghip thông thu?ng trong giai doan
g duçic thu gom, chuyên giao cho don vj có chrc nâng xll 1.
.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, quãn 1 chat thai nguy hii
- Chit thai nguy hai trong giai doan xây dirng dugc thu gom, phân loai và
c ira trong các thüng chira an toàn có dan nhân và luu gill tai kho chira chat thai
nguy hti (kIch thithc 1 2m x 1 6m) tti Nhà may GPP Dinh Co truó'c khi chuyên
giao cho các don vi, có chirc näng xir 1.
- Trong giai doan 4n hành, vic thay 4t 1iu 19c tr thit bj l9c F-1011
theo djnh k' 06 tháng den 01 närn (tüy thuc müc d ban cüa lOi l9c qua môi dçit
kiêm tra) sê lam phát sinh khoãng 47 kg vt 1iu l9c thai bO. Vtt 1iu 19c duçic thu
gom, phân loai, km gill tai kho km gill CTNH cüa Nba may GPP Dinh Co và
chuyên giao cho các don vj có chi'rc näng xll 1.
3.5. Bin pháp giãm thiêu ô nhim ting n, d rung và ô nhiêm khác
3.5.1. Giai doin thi cong xãy diyng
- Han ch s1r diing côi hoi và vtn tc ti da phãi duy trI 40km/gR khi di
ngang qua khu dan cu song (nhu các tuyên du&ng ni b tai xi.r&ng ché tao,
duô'ng dn vào Nhà may, di.rng ni thj).
- Han ch str diing các thi& bj gay ting n lan vâ 4n chuyn vt 1iu xay
dirng, thiêt bj cüa dr an trong th?yi gian tü 22h-6h sang hOrn sau và 1 1h30-13h30
dê han chê tiêng on.
3.5.2.Giai doin vn hành
- Các h thng cong ngh cüa Dir an duçic thiêt k tTnh, tir dng boa và b
tn cách xa khu virc van phOng dê han ché tiêng on và rung dng trong qua trInh
van hành.
- Lp dt các vach cánh báo trên duang ni bô tai các khu virc có ctthng
d tiêng On vut tiêu chuân và rà soát gàn bô sung các biên canh báo on tai các
vj trI có tiêng on cao.
- Duy trI các bang báo tai nhUng khu virc có d n cao dê cãnh báo cong
nhân phâi deo nat tai chông On khi vào khu v1rc nay.
- Trang bj dy dü phuong tin bâo h lao dng cho can b lam vic tai
khu vurc cong ngh.
- Bô tn luân phiên nhóm cong nhân lam vic tai khu vurc vai may móc có
d on, rung cao, tránh các bnh nghê nghip. Thai gian cong nhân lam vic
trong phân xithng có d On tuong 1rng nhu tuân thu quy djnh tai Quyêt dnb
373 3/2002/QD-BYT.
- Tang cung cãi thin mOi truang lam vic, djnh k' khám sllc khOe, tm
soát bnh nghê nghip cho cong nhân viên lam vic tai nba may tôi thiêu 1
lânlnäm.
- Tang cuang cay xanh, cay cãnh trong và ngoài khuôn vien nhà may d
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tang khã nàng thanh 19c khI dc và diu hôa diêu kin vi khI hu trong khu virc.
3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngua và üng phó sir ci môi trtrrng
3.6.1. Giai dotn thi cong xây dy'ng
- Tuân thu nghiêm ngt quy trInh cp phép lam vic. To chirc thi cong
dung theo trInh t,r các giai do?n diiçc phé duyt.
- Giám sat cht chê qua trInh lao dng, dam bâo tuân thu các quy trInh v
an toàn lao dng, phông chông cháy no.
3.6.2. Giai doan van hãnh
Thirc hin 1rng phó vâi các tInh hung khn c.p có th xãy ra theo k
hoch irng cüu khân cap và chuang trInh quân l an toàn và dã duçc Bô Cong
Thwing phê duyt tai Quyêt djnh sO 1 54/QD-ATMT ngày 24/9/2014 vã Quyt
dnh so 10228/QD-BCT ngày 24/9/20 15.
4. Danh myc cong trInh bão v mOi trir?vng chInh cüa dr an
Stt

Hng miic

s
hrçrng

Ghi chü

I. H thng xir 1 nwrc thai
1

H thng xir I nu'c thai sinh hoit
H thng xfr l
m3/ngày.dém

2

nuôc thai 30

01

H thng xü 1 n1.ric thai
sinh hoat hiên h€u cüa
Nba may GPP Dinh Co

H thng xtr I ntró'c nhim du API
Si:r ding h thong th 1 nixác
nhim dâu API cüa Nba may dê
xü 1 lucmg nuâc thu thüy lirc
thai và nuuc lam sach duô'ng ông
thai.

01

H thông xü 1' nuâc
nhim dâu API hiên hfru
cüa Nba may GPP Dinh

c

II. Kho chira cht thai
1

Kho chira chit thai nguy hai có
kIch thrn9c 12m x 1 6m vói 20
thüng chi.ira CTNH

01

Kho chüa chat thai nguy
hai hiên hüu cüa Nhà may
GPP Dinh C

5. Chtro'ng trInh quãn 1 và giám sat môi tru*ng
5.1. Gial doin xây drng
5.1.1 Giám sat nuóc thai: 01 ln trong giai don xây dung tai du ra h
thông xir l 1 thai sinh ho?t và nuâc thai nhiêm dâu cüa Nhà may GPP Dinh
Cô, thông so giám sat theo chi.rang trInh giám sat cüa Nhà may GPP Dinh Co.
5.1.2 Giám sat chat thai ran, chat thai nguy hi
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ng s giám sat: khi li.rcing, phân loai.
suit giám sat: 1 1n tnrc khi giao cho dcin vj có chüc näng xir 1.
iai don vn hành thfr nghim và In hãnh thirong mi
.2.1.Giám sat chat thai nguy hai
- Thông s giám sat: khi luqng, phân loai.
- Tn suit giám sat: 6 tháng/1 lan.
6. Các diu kiin có lien quan den môi triro'ng
Chü dir an phâi thirc hin các yêu cu sau:
6.1. Chü dv an chju trách nhim v nhtng thông tin, so 1iu dâ nêu trong
báo cáo dánh giá tác dng môi trll&ng cüa dir an.
6.2. Thirc hin nghiêm Lut Du tu và các quy djnh khác cüa pháp lut Vit
Nam. Thuc hin thi cong xây dirng dir an theo ding thiêt kê, phucing an thi
công,... duçic các cci quan có thm quyn thm djnhlphê duyt theo quy djnh.
Chi dua dir an di vào 4n hãnh sau khi dã du tu hoàn thành các cong trInh báo
v môi tnrYng theo quy djnh.
6.3. Thirc hin nghiêm tüc trách nhim cüa chü dir an sau khi báo cáo
dánh giá tác dng mOi tm6ng di.rcrc phê duyt quy djnh ti khoán 7 Diêul Nghj
djnhNghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 11am 2019 cña ChInh phü ye
si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hithng dn thi
hành Lut bão v mOi trithng.
6.4. Kim tra, giám sat hot dng thi cong xây drng và 4n hành dir an báo
dam không gay tác dng tiêu circ den môi truông, den an toân các hang miic
cOng trinh dir an và các dôi tuçlng xung quanh khác.
6.5. Thirc hin nghiêm tiic Quy& djnh s 43/2011/QD-UBND ngày 23
tháng 8 näm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Ra - VQng Thu ban hânh Quy
djnh ye phân vüng phát thai khI thai, xâ nuàc thai theo quy chuân k thut quOc
gia ye mOi tru?Yng trên dja bàn tinh.
6.6. Trong tnring hçip xáy ra sr c môi trtthng, phái l.p tüc dmg ngay
m9i hot dng, kjp thai 1rng phó sij cô, khäc phc h.0 qua và den bü mci thit
hi xãy ra dOi vth các dôi tixcrng bj tác dng bi hoat dng ciia dv an. Chü dv an
phái den bü nhffi'g thit hai ye mOi trung do dr an gay ra theo Lut Bão v môi
trung näm 2014 và Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngày 18 tháng 11 näm 2016
cüa ChInh phU quy djnh ye xir pht vi pham hành chInh trong lTnh vvc bâo v
môi truYng.
6.7. Djnh kS' 06 tháng/1n báo cáo tin dt trin khai thvc hin dir an ye Sà
Tài nguyen và Môi trung dê theo dôi, giám sat.

