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QUYET D!NH
V vic phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru*ng cüa
dir an Trti chán nuôi gà - H kinh doanh Lê Nguyn Bão Châu
tii âp 2, xã Hôa Hi, huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja - Vüng Thu
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA - VUNG TAU
Can th Lut T chtc chInh quyn ct/a phirung ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Luát tha ctói, bô sung m3t so ctiêu cia Lut To chic ChInh phi và Lu4t T chic
chi'nh quyên ct/a phuvizg ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Cán c& Luat Báo v mOi trzthng ngày 23 tháng 6 nám 2014,
Can c& Nghj ct/nh s 40/2019/ND-CT ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia
ChInh p/ni tha ctôi, bO sung mç5t so diêu cia các Ngh/ ct/nh quy ct/nh chi tkt,
huóng dan thi hành Lut báo v môi tnrông;
Can cá Nghj ct/nh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nám 2015 cia
ChInh phá quy ct/nh ye quy hogch báo v môi trw&ng, ctánh giá inOi tru-&ng chkn
hrcrc, ctánh giá tác ct5ng môi trwàng vâ kê hogch báo v mOi triràng,
Gán c& Thông tw sá 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 cia
Bô tru'&ng Bó Tâi nguyen và MOi trir&ng quy ct/nh chi tiêt thi hành mt so ctiêu
cáa Nghj ct/nh sO 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cáa ChInh phá tha
ctôi, bó sung môt so ctiêu cáa các Ngh/ ct/nh quy ct/nh chi tiét, huing dan thi
hành Lut báo v mOi trithng và quy ct/nh quán lj hogt ct$ng d/ch vy quan trác
mOi trwOiig,
Can th Quyet ct/nh c/ia trwo'ng ctáu tu so 3816/QD-UBND ngày 21 tháng
12 náni 2020 cáa UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu ctôi vâi d4r an Trgi chän nuôi
gà - H(3 kinh doanh Lê Nguyen Báo Chdu;
Theo ct nghj cáa Hç3i ctcng thm ct/nh báo cáo ctánh giá tác ct/$ng mOi
triràng cáa dr an Trgi chán nuOi gâ - H$ kinh doanh Lê Nguyen Báo Châu tgi
Op 2, xà Hda Hôi, huyên XuyCn Móc, tinh Ba R/a - Vüng Tàu hQp ngày 29 tháng
4 nãm 2021;
Xét n5i dung báo cáo ctOnh giá tc ct5ng mOi trztOiig cáa d4r an Trqi chán
nuOi gà - H5 kinh doan/ Lé Nguyen Báo C'hOu tgi Op 2, xã HOa Hôi, huyn
Xuyén M5c, tinh BO Ria - Vüng Tàu t'd ducrc chmnh sá'a, bó sung gzi kern van
ban so 20/C V-DTM ctê ngày 19 thá:ig 7 nárn 2021 cáa H$ kinh doanh Lé
Nguyen Báo C'háu;
Theo ct ngh/ caa Giám ctOc Sà Tài nguyen và Mói trtràng tgi T& trinh s
...73.7J.../TTr-STNMTngày ..0J.. tháng..1J.. nám 2021.
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QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh gia tác dông môi tnr?ing cña dix
an Trai chàn nuôi gà - H kinh doanh Lê Nguyen Bâo Châu do Hi kinh doanh
Lê Nguyen Báo Châu lam chü dau tr (sau day gi là Chü dâu tu dr an), duçic
thirc hin tai âp 2, xã Hoà Hi, huyn Xuyên Mc, tinh Ba Ra - Vüng Tàu vi
các ni dung chjnh tai Phii liic ban hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Trách nhiêm cüa Chü diu tir dir an
1. Niêm yt cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dông
mOi tnthng theo quy djnh cüa pháp lutt.
2. Thrc hin nghiêm tüc nôi dung báo cáo dánh giá tác dông mOi tru&ng
dà dixçic phê duyt tai Diêu 1 Quyêt dnh nay.
Diêu 3. Quy& djnh phê duyt báo cáo dánh giátác dông môi trung cUa
d? an là can cü dê ci quan nhà nuc có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thiic hin các yeu câu ye báo v môi tnthng cUa dr an.
Diu 4. T chirc thuc hiên
1. Giao Si Tài nguyen và MOi trm1ng kirn tra, giám sat vic thirc hiên
các nôi dung báo v rnôi trithng trong báo cáo dánh giá tác dng môi truOrng dã
duçic phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn kiêm tra, giám sat báo
dam du an tuân thu các quy djnh thuc linh vrc quán li'.
3. Giao Uy ban nhân dan huyn Xuyên Mc chi dao Phông Tài nguyen và
Môi tnthng và Uy ban nhân dan xã HOa Hi theo döi, giám sat vic th%rc hin
cac cam kêt báo v rnôi tri.rO'ng, quán l chat thai cUa Chü dâu tu dir an trong qua
trInh triên khai thiic hin nhãm bão dam không gay ánh huàng tiêu circ den các
dôi tucmg xung quanh.
Diu 5. Quyt djnh nay có hiéu 1irc thi hành k tr ngày k.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám d6c các Sâ: Tai
nguyen và MOi tnthng, Kê hoach và Dâu ti.r, Nông nghip và Phát triên nOng
thôn, Xây d%rng; Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Xuyên Mc; Thu tnrYng các
c quan chuyên mon thuc Uy ban nhãn dan tinh; ChU dâu tu dr an và các tO
chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noinhân:
- Nhu Diéu6;
- Bô Tài nguyen và Môi tni&ng (cle b/c);
- Chü tjch UBND tinh (dê b/c);
- HKD Lé Nguyn Báo Châu Chñdâutuduán;
- UBND xa Hoà Hôi;
- Luu: VT, HS, KT7.
()

Nguye i ông Vinh

Phu luc
'\ \Cac ni dung, yêu cu bão v môi tru*ng cüa dir an
ii chàn nuôi gã - H kinh doanh Lê Nguyn Bäo Châu
•'
iftai p 2, xã Hôa Hi, huyn Xuyên Mc, tinh BR-VT

'.j'Jii4heo Qiyet djnh si9QD-UBND ngàyZ, tháng 4i nám 2021 cia
Cht tjch Uj ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tat,,)
1. Thông tin v dir an
1.1.Têndirán

Trai chAn nuôi gà - Ho kinh doanh Lê Nguyn Bão Châu.
1.2. Chü dir an

Ten chü dir an: H kinh doanh Lê Nguyn Báo Châu.
Dja chi lien h: S 14 Cng Qurnh, phithng Nguyn Cu Trinh, Quân 1,
thành phô Ho ChI Minh.
Diën thoai: 0983.138.573.
Nguii dii din: Lê Nguyn Báo Châu.
1.3. Pham vi, quy mô, cong suãt dir an

Diu tu xây dirng trai chãn nuôi gà tai p 2, xã Hôa Hi, huyn Xuyên
Mc, tinh Ba Ra - VUng Tàu vâi din tIch khoãng 20.95 1m2 và quy mô khoãng
240.000 conlnàm.
1.4. Các hing mljc cong trInh cüa dir an

1.4.1. Co cu sü diing dt cüa du an
Din tIch (m2)

Chfrc näng

Stt

T 1 (%)

1 DAt xay dijng cong trmnh

6.300

30,1

2 DAt giao thông ni bô

3.500

16,7

3 DAtcâyxanh,thamco,mtninrc

11.151

53,2

20.951

100

Tng

1.4.2. Các hang mvc cong trIrh chjnh cüa dr an
Stt Hing miic cong trInh

DVT

I

Hang muc cOng trInh chInh

1

Khu chun nuôi gia cAm
(1 trt+ llâu)

m2

So
lirQng

4

Kich thiroc
Dài

Rng

100

12

Diên
tIch dt

ry 1

(%)

(m2)

4800

22,91

2
2

Nha lam vic, nhà
vien

a

nhân

Nhà sat tthng va h
trung (cong vao)

sat

m2

1

25

12

300

1,43

m2

1

10

15

150

0,72

1

10

10

100

0,48
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Khochirathircän

II

Hng m111c cong trInh phi,i trçr

5

Nhà chüa may phát din

m2

1

5

5

25

0,12

6

Nhàdxe

m2

1

50

10

500

2,39

7

Nhàbáov

m2

1

5

5

25

0,12

8

Sându&ngnib

m2

-

3500

16,71

9

Câyxanh,thámcô

m2

1

11.151

53,22

III Cong trInh bão v môi tr.ring
10 NhàthiêuhUyxácgà

m2

1

10

10

100

0,48

m2

1

15

10

150

0,72

m

1

15

10

150

0,72

lie
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Kho cht thai rn:
- Kho chüa rác thai:
11 lOOm2;
- Kho chüa CTNH (vô
thuôc thii y và CTNH
khác): 50m2
Khu xi 1 nuâc thai:
- H thing XLNT: lOOm2
12
.
- Ho sinh hçc chua nixcic
thai sau xir 1 (lot bqt
chOng thám): 50m2
A

A

V

A

13 He thong xis ly mui hoi
14

-

thong

Các cong trinh khác phiic
vi giai dotn thi cong
Thüng chüa rác (rae sinh
hoat va CTNH)

cai

04

Nhà
sinh di dông có
bon chua

cai

02

ye

3

4

gom nithc thai xây
kIch
thuâc
g
BxH= 1,5x1,5x1,2);
ng tIch lang 2,7m3
H tMng mixang thoát
nrnrc tam BxH=O,5x0,5,
h
1ng LxBxH =
O,5x0,5x1,5m,
cách
2Omllhôga
Tngcng

20.951 100%

Các thông tin v dy an néu trên thrcrc can ci theo n5i dung mô tá trong báo
cáo ctánh giá tác dç5ng môi trzthng c,a du an. Chi dâu hr dr an chiu trách
nhim ye nhüiig thông tin, so lieu dâ nêu trong báo cáo DTM, thrc hin thi cong
xáy c4rng dr an theo thing thiêt Ice, phircrng an thi cong. ... thrçic các co quan có
thám quyên thâm djnh/phê duyt theo quy ct/nh.
2. Các tác dng môi trtrông chInh, cht thai phát sinh tu dir an
2.1. Các tác dng môi trtrông chInh cüa dir an
Stt

Ngu1n phát sinh

Chat ô nhim
Giai doan thi công, xây dung

1.1 Ngutn tác d3ng lien quan den chat thai
- Biii phát sinh ti'r hoat dng phát quang, san 1p mt
bang.
Biii, khI thai,
müi hôi

- Biii, khI thai phát sinh tir hoat dng cUa phuang tiên
vn chuyên nhiên, nguyen 1iu xây drng.
- Bui, khI thai phát sinh ttr hoat dng xây d1mg cong
trInh; hot dng cüa thiêt bj thi cong.
- Müi hôi phát sinh tir khu vrc tp kt rác thai sinh hoat,
nhà v sinh cüa cong nhân.

Nrnic thai

Chat thai ran

- Ntthc thai sinh hot tir các hoat dng cüa cong nhân thi
cong.
- Nuâc thai xây drng: hoat dng v sinh may moe thiêt
b! thi cong.
- Chat thai rn sinh hoat phát sinh tir boat dông cUa cOng
nhân xây d1mg.
- Chat thai ran xây drng: xà ban, gO, sat thép v%Tn thai,
xác thirc vt.....
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Stt

.X

Nguon phat sinh

Chat o nhiem

- Chtt thai nguy hi: gié lau dInh du, c quy thai, thñng
son...
1.2. Ngwin tác dng không lien quan ttEn chék thai
Tiêng
rung

n, d

- Ting n và d) rung phát sinh tr hoat dong cUa may
móc thi cong và các phucrng tin vn chuyên trong giai
doan thi cong.
- Ting n phát sinh tü boat dng xây dirng cong trInh.

II

Giai doan hot dng

2.1 Nguôn tác d3ng có lien quan den Ci1ék thai
- Biii, miii hôi tü boat dng xut nhp gà, boat dng vn
chuyn tbüc an cho gà cüa các phi.rong tin giao thông.
- Müi bôi tü boat dng chàn nuôi gà.
Müi hôi, kbI
thai bui

- KbI thai tü boat dng cüa may phát din dr phOng.
- Biii, khI thai tir boat dng xc vn chuyên tbüc an, 4n
chuyn gà khi xut nhp gia dtm...
- Müi hôi phát sinb tü kbo chra phân, kbo chira thirc an,
h thng xü 1i nithc thai, kho chüa rác thai.
- Müi hôi, khói thai tir boat dông buy xác gà tü 16 d&;

Nuâc thai

- Nucc thai sinh hoat cüa can b cong nbân lam vic tai
trang trai.
- Nuâc thai tñ hoat dng v sinb chuOng tri chän nuOi
va khir tning.
- CTR sinh boat cüa can b cOng nbân viên ti trang
trai.

Chat thai ran
'CTR

,.

,

,

,.

- Chat thai ran tu qua tnnh chan nuol: phan ga, tro trau
dm chung, xác gà, bao bi di.mg thirc an chàn nuOi,...
- Bun thai tir he thng xü l' nuóc thai.

hai (CTNH

Chtt thai nguy phát sinh tir boat dOng cüa trang trai: bong
den huS'nh quang thai, dtu nhót thai, giê lau dinb du, pin,
quy thai, vO thu,c thu y,...

2.2 Ngun tác dng không lien quan dtn chék thai
Ting n

- Ting n tr hoat dông cüa may phát din dr phOng.
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ht ô nhiêm

Nguôn phát snh
- Ting n tü ho?t dng cüa phixcing tin giao thông ra
vào trang trii.

/

,

- Tiêng

S

on

tr hoçtt dng chän nuôi.

- Six c trãn h sinh hoc chira nithc thai, six c he thng
,
,,.
xix ly nrnc thai.

Sirco

2.2. Quy mô, tinh cht cüa nu*c thai
2.2.1. Giai doin chun bj mt bng, xây drng
Nuàc thai sinh hott phát sinh khoãng 1,0m3/ngày dêm. Thành phn chü
yêu chüa các chat cn ba, chat Io hrng (SS), các hçip chat hiru cci (BOD/COD),
các chat dinh dixOng (N, P) và vi sinh 4t gay bnh,...
Nuâc thai xây dirng phát sinh tir
trInh v sinh may móc, thit bj, trn
rira be tong vi km h.rcmg khoáng 2,6m3/ngày. Thông ô nhim dc trixng cüa
nixàc thai: chat ran ici lUng (SS),...
qua

so

2.2.2. Giai doan hott dng
Nrnc thai sinh ho?t cUa 30 cong nhân lam vic tii di an phát sinh:
khoáng 2m3/ngày dêm. Thành phân nuOc thai phát sinh: Nuâc thai sinh hoit chU
yêu chüa các chat cn bã, các chat ki lUng (SS), các hçp chat hUu co
(BOD/COD), các chat dinh duO'ng (N, P) và vi sinh vat gay bnh...
Nixâc thai chAn nuOi: Ntthc thai v sinh chung trti sau khi xut ban gà
trong chuông nuOi phát sinh khoâng 1 2m3/lân v sinh. Thành phân và tInh chat
cüa 1oi nirOc thai nay chU yêu chUa ham luçing chat hUu Co (BOD/COD), chat
dinh duông (N, P) do trong thành phân có chira phân cUa 4t nuôi và thUc an
thUa...
Nucc thai tic h thng sat trüng phát sinh khoãng 0,8 m3/ngày.
Nuâc thai tic h thng xü 1 mUi hOi: 4 m3/ngày
2.3. Quy mô, tInh cht cüa biii, khI thai
2.3.1. Giai doan chun bj mt bitng, xây dijng
Bui và khI thai phát sinh chU yu tic các hott dng 4n chuyn may móc,
các hoat dng dào däp, san nên; hott dông cüa may móc phiic
nguyen vt
vi thi cOng. Thông ô nhiêm dc trtrng: Biii, SO2, NOx, CO. VOC...
lieu;

so

2.3.2. Giai doan hoat dng
Bii và khI thai tU hoat dng cUa các phlKmg tin giao thông bao gm biii,
trInh xuât nhp gâ, bôc d& nguyen 1iu, thUc
CO, NOR, SO2, VOC. . .trong
MUi hôi tU hoat dng chän nuôi, khu 1uu trU thUc an, khu km trU chtt thai,
phân, khu vrc xU nithc thai.
qua

lr

KhI thai, mUi hôi tü hoat dng cUa lô d& xác gà.

an.
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KhI thai tü may phát din di phông.
A r

9

9S

A

2.4. Quy mo, tinh chat cua chat thai ran thong thtro'ng
2.4.1. Giai doin chun bj mt b&ng, xây dirng
Chit thai xay dung: tr các hoat dông thi công, vn chuyn nguyen 4t
1iu, xay drng các hang mic cong trInh bao gOm xi màng, cat dá rui vãi, vüa,
van g, sat.....ithctInh khôi iucing khoáng 2,5 tan.
Cht thai sinh hot tfr hoat dng cUa cong nhân thi cong khoàng 61 Okg/ngày. Thành phân: thuc phâm thra, baO nilon, vO ion, chai lç thüy tinh,...
2.4.2. Giai doan hoat dng
Chit thai rn san xut phát sinh chü yu là phân gà và chtt dn chung
phát sinh khoáng 150,9 tan! hra; bao bI dimg thüc an phát sinh 400kg/nam...
Chtt thai rn sinh hoat tü hoat dng cüa cong nhân viên trong trang trai
khoàng 20 ngu1i, tong khôi luçmg khoãng 6 - 10 kg/ngày. Thành phân: thüc an
thüa, bao nilon, thüng carton,...
2. 5. Quy mô, tInh chat cüa chat thai nguy hii
2.5.1. Giai doin chuân bj rnt btng, xây d1rng
Cht thai nguy hti phát sinh trong giai doan thi Cong chü yu do v sinh,
bão tn, bão duOng may thi cong phát sinh khoáng 34,5 - 52kg/tháng. Thành
phân: dâu nhrt thai, gié lau dInh dâu m, bao bI dijng soTi, dung môi thai,...
2.5.2. Giai doin hoat dng
ChAt thai nguy hai phát sinh tü hoat dông chän nuôi, v sinh may móc
thiêt bj dir an phát sinh khoáng 152 kg/tháng. Thành phân: Dâu nhct thai, giê lau
dInh dâu m0, bao bI chira thuôc thu y, chat khü trüng,...
2.6. Quy mô, tInh chAt các tác dng môi trirông khác
Ting n, do rung tü hoat dng cüa phuoiig tiên giao thông, may móc,
thiêt bj,...
3. Các cong trIiih và bin phiáp bão v môi tru*ng cüa dir an
3.1. Di vó'i nu*c thai
3.1.1. Giai doan chuAn bj mt bang, xây dirng
Nuc thai sinh hoat: trang bi 01 nhà v sinh di dOng cho cong nhân, chAt
thai ti nhà v sinh di dng thuê dan vj có chIrc näng trên dja bàn thu gom, xu 1
dinh ks'.
Nuàc thai xây dijng: nuâc thai tü khu rüa, trn vtt
duçic dn vào h
thông thu gom tam, xu l' qua ho lang dê lang can truâc khi thoát ra ngoài môi
tnthng.
lieu

3.1.2. Giai don hoat dông

Nithc thai sinh hoat dixçc thu gom vâ xr 1r si b b&ng b tir houi 3 ngàn
dâu nôi vào h thông xir 1' nixc thai chung cüa dir an.
ithc thai chãn nuôi bao gm ni.thc thai v sinh chung trii, nuâc thai tü
ng sat trüng, h thông xü 1r müi hôi chuông nuôi dime thu gom, x1r 1 ti
ông xi'r 1r nuâc thai chung cüa dir an có cong suât 10m3/ngày dêm dt quy
chuân QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cot A), sau do dime dan ye ho sinh hçc
(lot bt chOng thám) dê tái sir dung hoàn toàn trong khuôn viên dr an, không
thai ra ngoài, tuân thu theo dung quy dnh tti Quyêt djnh so 43/20 1 1/QD-UBND
ngày 23/8/2011 cüa UBND tinh ban hành Quy dnh ye phân vüng phát thai khI
thai, xã nrnc thai theo quy chuân k thuât quôc gia ye môi tru?lng trên dja bàn
tinh.
Ntthc th sinh bat

Nuôc thai chãn nu&

BCtrboi

Ho thu goin(TO1)

Be diéu h6a(T02)
1

Be SBR1 (T03)

MiythOikhi L.

S d quy trinh xir 1 nithc thai
3.2. Dôi v&i b.ii, khI thai
3.2.1. Giai doan chun bj mt bang, xây drng
Xe 4n chuyn nguyen 4t 1iu không chi qua tái, có bit che phü kin
tránh rm vãi vt 1iu lam phát tan bii ra môi tnr0ng.
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Ttt Ca CáC xc 4n chuyn phài dt tiêu chun quy dinh cia Cjc Däng
Kiêm ye mirc d an toàn k thut và an toàn môi tnthng mi dixçic phép hot
dng phiic vii cho cong tác triên khai du an. Nhiên lieu sü dung cüa c4c phrnng
tién là dâu diesel cô ham krçmg luu hu'nh O,O5%.
Thuc hin phun nrnc giãm bui nh&m han ch b%ii và dt cat cun theo
hoc theo gió phát tan vào không khI, dàc bit tai khu vrc cong ra vào du an,
khu c thc hin dào dàp. Tan suât: 2 lanlngày, ngày khO nóng có the tang len
3-4 lânlngày.
Can b cong nhân viên trirc tip thi cong duqc trang bj dy dü các trang
thiêt bj bão h nhu quân áø, mu, khâu trang.....
Co k hoach cung cp vt tu thich hp theo trng giai doan thi cOng. Han
chê tp kêt 4t tu vào cüng mt thii diem. Han chê 4n chuyên vào gi cao
diem cO hrçing ngithi, phucing tin giao thông cao trên du?ing (tir 6h — 8h sang;
1 6h- 17h chiêu). U'u tiên chon nguOn cung cap 4t lieu tai dja phuing va cac
huyn lan can.
B tn
dung may thi cong hçip l, khOng van hành cüng lüc tt cá the
may thi cOng han chê cong don khi thai, b%Ii, tiêng On gay ành huâng ti môi
tnx&ng va cOng than thi cong.
3.2.2. Giai don hoat dông
Trng nhiu cay xanh ngän each các khu virc duçcc quy hoach chän nuOi,
khu be xü l nuOc thai va nhüng phân dat cOn trông dé cãi thién không khi trong
khu we.
Trang trai duqc xay drng kin, d tránh phát sinh müi hôi. H thng
chuông nuôi duvc thiêt kê vào cuOi huéng gió chü dao.
Chung trai thithng xuyen thirc hin khü trñng djnh k' loai bO vi khu.n,
nâm moe gay bnh, ruOi muôi. Sir diing chê phâm sinh hQc trn vào thüc an,
nithc uông và phân gà giáp han chê müi hôi tü phân gà và chuông nuOi.
Du&ng ni b, san bài duqc tráng nhira va thuàng xuyên phun rnthc d
han chê sir phát tan bii do phucin tin 4n chuyen gay ra. Khi chay trong khuôn
viên trang trai các phucmg tin diêu phái giãm toe d duth 5kmlgi?c.
Lp dat h thng dan lanh và quat hñt cái thiên diu kin vi khI hau
chuOng nuôi, chuOng trai Iuôn giü khO ráo, han ché am moe, vi khuân.
B tn khu c chia rae thai nm cui khu dt di an, xa khu van phông
lam vic và duqc km chtra trong nhà kho có ci:ra dOng kin. DOi vth phân gà sê
duçic thu gom sau khi xuât chuOng và chuyên giao luOn cho don vl san xuât
phân bón, không lim chira tai trang trai.
Kho luu trü thIrc an b tn riêng, xây drng cao ráo. Luu trit khi luçmg
thIrc an chän nuôi mirc tOi thieu tai kho, phü hçip vth thu câu sir ding nham
han chê viêc ton km thüc an chàn nuOi lâu ngày tránh tInh trng am uth, nâm
mOe thüc an gay müi hôi.
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Six dung ché phâm sinh hoc EM bô sung vao thirc an nucic uông cua ga va
tron'ghât dêm chuông lam giam thiêu mm hôi phat sirh ti.r phân ga

f!

u dung cac loal boa chat, thuôc thu y tuân thu theo dung hixcing dn cua
15f thu y va nha san xuat Six dung cac ba! hoa chat kho bay hai, dam bao
chi/IucYng h?n chê các tác dng do hcii hóa chat gay ra. Dông thii thirc hin
i'c kru trü, báo quán hóa chat an toân theo dung quy djnh.
Trang bj dy dü bão h lao dng: qutn áo, gang tay, khtu trang, giày, cho
nhân viên lam vic tai trang trai.
Trong qua trInh v sinh chung trai thiRing xuyên nao vet, khcii thông các
mircing thoát nuâc, dam báo nuâc thai lint thông tot, không ir dçng phân phân
buy gay müi hôi.
Các phucing tin vtn tái ra vào trang trai phái dirge báo dithng dnh ks', sü
dung nhiên lieu xäng dâu có ham lixcing h.ru hu'nh thâp, sir diing nhiên lieu dung
vâi thiêt kê cüa dông ccc.
5ir dicing loai may phát din mài dam bão tiêu chun khI thai, si:r ditng
nhiên lieu có ham krçmg liru hu'nh thâp.
Sü ding nhiên lieu khj gas cho là d& xác gâ d giãm thiu ô nhim môi
tnrYng.
Lp d.t h thng xü l miii hôi chung trti chän nuôi: Dir an Se lap dt 4
h thông xii l' miii hôi bang cong ngh màng 19c irât. Môi chuông lap dt 01 h
thông, cong suât mi may xii 1' 3.000m3/gi.
3.3. Dôi vol cht thai rn thông thtrông
3.3.1. Giai doan chun bj mt b&ng, xây dmg
Cht thai sinh hoat cüa cong nhân xây dirng dugc thu gom bAng các thiing
chiia rác Co nap dy kin, hçip dông vth dcin vj có chiic näng thu gom và xi:r 1
theo quy djnh; tan suât thu gom 01 lânlngày.
Chat thai xây dirng: Di vâi dAt dào móng sê tn dung toàn b luqng dAt
nay d lAp h móng và san iii cáe diem thing trong dir an; các Ioai vôi, vfra, gach
v, viia be tong rcii vãi... khOng nguy hai duqc tn dung cho qua trInh san lap
mt bAng trong dij an; các phê 1iu nhix giây, sat thép, nhira, go... duqc thu gom,
chuyn cho dcin vi chiic nãng theo quy djnh.
3.3.2. Giai doan hoat dông
a) ChAt thai sinh boat: dirge thu gom vào thiing chiia riêng có dung tIch 60
lit và chuyên giao cho Cong ty cong trInh dO thj huyn Xuyên Mc hang ngây
den thu gom va dua di xii l' theo dung quy djnh.
b) ChAt thai rAn chän nuôi
Luqng phân và chAt dn chung phát sinh sau khi xuAt chung chii dir an
thu gom phân vào các bao tãi dä dixgc rãc vOi bt khii trüng và chuyên giao cho
thin vj san xuât phân bón theo quy djnh; han chê lint chiia tai trang trai.
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Bao bI dirng thirc an chän nuoi (cam) duqc tn dmg dé thu gom, chüa
phân gà và chat dn chuông; các baonàycó lipnilon dê tránh nithc ri tü phân ri
ra ngoài bao, roi vãi trong qua trInh km chira và 4n chuyên.
Xác gà cht không do djch bnh duqc thu gom và dt bng lô d&
IncineR8, cong suât 35 kg/h, sir dting khi gas và bô tn cô djnh tai dr an.
3.4. Di vó'i chat thai nguy hi
3.4.1. Giai dotn chun b mt bang, xây drng
Hoat dng bão diiitng, süa chüa may móc thi cong duqc dim ra các gara
näm trên dja bàn xã; hn chê tôi da vic süa chita may móc tai khu vrc dir an.
Xây dmg kho chjra CTNH t?m thiti trong thiti gian thi công, vj tn dat nhà
kho duçic bô tn trên nên dat bang phàng, cuoi khu dat dir an; khu vrc h.ru chira
có mái che mua, che näng, tráng vita chông thâm nithc.
Di.r an có b trI 02 thüng chira CTNH dung tjch 60 lit có np dy (01
thUng chira gié lau dlnh dâu mit, 1 thüng 60 lit có nap dy dê chira chat thai lông
(dâu nh&t thai, dung môi thai); Riêng các thñng chira, bao N dirng son duqc thu
gom và tp trung gçn tai khu vrc km chira CTNH tam khu vc thi cOng. Sau khi
kêt thñc thi Cong chü du an sê chuyên giao cho cci sâ có chüc näng den thu gom
và dua di x1r l' theo dñng quy djnh tai Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày
30/6/2015 cüa B trithng Bô Tài nguyen và Môi tnritng ye quân 1' chat thai
nguy hai.
3.4.2. Giai doan hott dng
Chit thai nguy hai duçc b tn dt chung vào kho chüa chiit thai cüa trang
trai nlurng ducic ngàn riêng Co din tich khoáng 50m2 (ngan chüa vO thuOc thñ y,
bao bI hóa chat 40m2; ngän chüa CTNH khác: 10m2).
Di viti vô thuc thu y, dung ci,i thu y thai, bao bI dijng hOa chat së diiçic
bàn giao !ai cho don vi cung cap sau môi dot nuôi.
Di vâi các loai cht thai nguy hai khác (giê lau dinh du, dtu nhitt
thai...): Chü d? an
hcip dông viti don vj có chic näng thu gom dua di xi:r lr
theo dung quy dlnh tai Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/20 15 cüa
Bô tru&ng Bô Tài nguyen và Môi trithng ye quãn 1' chat thai nguy hai. Djnh k'
chuyên giao, xü l 06 tháng/lân.
3.5. Di vó'i ting n, d rung
3.5.1. Giai doan chun bj mitt bang, xay dijng
Bô trI thiti gian lam vic hçip 1', ban ch 4n chuyn vt lieu trén các
tuyen giao thông vào gut cao diem. Ngoài ra, các may mOc thiêt b có tiêng on
km sê không 4n hành sau 20 gut.
Djnh k báo dithng may rnOc thit bj thi cong. Han ch vn hành cüng lüc
nhiêu may mOe thi cong tránh gay cong hi.ritng tiêng on.
Trang bj day dü do báo h lao dng cho cong nhân thi cOng (nut bjt tai,

tai..).
Kim tra mirc n trong khu vijc thi cong d b trI ljch thi cOng cho phü
a dat müc d on cho phép.
3.5.2. Giai doan hoat dng
Chung trai xây drng cao ráo, thoáng mat vâ mt d chän nuôi hçip l vi
din tIch chông nuôi.
TrIng cay xanh xung quanh khuôn viên trang trai gop phAn han ch ting
on phát tan ra ben ngoài.
May phát diên dix phOng dtxçc dt nba chira riêng, dt cách xa khu van
phông, nhâ nghi cüa cong nhân.
Phucmg tin ra vào trang trai phái dizçic däng kim và s1r dung nhiên 1iu
than thin vth môi tnx&ng.
May móc thi& bj sü diing luôn dixçic báo trI, báo diiông djnh kS' và thay
the các thiêt bj dã hOng, qua han sü diing.
3.6. Cong trInh, bin pháp phèng ngfra 1mg phó sty c môi tru*ng
Bjên pháp phông ngIra, igphó si c cta h thong xz li nzthc thai:
Phân cong 1 nhân viên có chuyên mon d 4n hành, kim tra h thng
khOng ch ô nhim, dc bit là h thông xü l' nuOc thai.
Bào dam van hành, báo tn h thng theo diing quy trinh dà duçc hithng
din.
Lp h so giám sat k thut các cong trinh don vi d theo dOi sir n djnh
cüa h thông, dông thai ciThg là tao ra co sà dê phát hin sr CO mt each sam
nhât;
Liy mk và phân tIch chat li.rcmg mu nuâc sau xü 1r nhm dánh giá hiu
qua hoat dng cüa he thông xir li'.
Kim tra qua trmnh thu gom nixac thai cüa tuyn mucing dn nhAm kp thyi
khàc phiic thay the kp thii các vj fri bj rô ri nuac thai. Dithng ông cap thoát
nuâc phãi có dithng cách ly an toàn.
Hithng dn và dam bào khã näng dam nhân cUa ngu&i van hành các cong
trInh xü 1' nuac thai.
Sau khi khc phiic sir c, bcim nithc 4n hành thu h tMng xr 1'. Nhn
biêt chat luqng nuóc bang cam quan (màu sac, dO dc) và kiêrn tra, phân tIch
mOt so thông so ô nhiêm thông thuOng (nêu có diêu kiên). Nêu h thông 4n
hành bInh thu&ng và chat luçing nuOc sau xir l' dat giâi han yeu câu, born nithc
tiêp tVc qua trinh xü 1', vn hành h thông theo các nguyen täc dà dê ra.
Bin pháp phdng ngIra, in2gphó s cd tràn h sinh hQc:
Toàn bO nrn9c thai sau xü l s duqc dn v h sinh h9c. Tong dung tIch
chira cüa ho sinh h9c tnong khuOn viên dr an chüa nithc sau xü l' là 100 m3 dam
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báo chira nithc sau xir 1 cüa trai tth 10 ngày, ngoài ra dir an con däp. bô cao
0,5m cho ho dê tránh nrn9c mi.ra ben ngoài chãyvào và nithc thai tr ho chra
chãy tràn. ra ben ngoài. Ho duçic lot bat chOng thâm dam bão không rO ri nuc
thai vào môi tru?ing.
H tMng thoát nthc mua duçic thit k dam báo thu gom thoát nithc cUa
dir an, không dê nrnc mixa tab thàñh dOng gay áp luc km lam vc bi bao chira ho
sinh hoc.
Can b k9 thuãt hang ngày luôn có mat ti hiên trithng giám sat bbao,
khi phát hin CO dâu hiu ran rnrt, ngay 1p tirc báo cáo cho ban lãnh do dê tim
nguyen nhân và thiic hin các giái pháp tram lap, gia cô dé bao.
* ChÜ du an có trách nhim thu'c hin các bin pháp phông ngIra, &ng
phó các rái ro, sy Co (cháy nO, dich bénh, ...) theo dáng các quy djnh lien quan.
4. Danh muc côni trInh bão ye môi trir?rn chinh cüa du.r an
Các giai doin cüa Di.r an

Các cong trInh bão v môi tru*ng chInh
Lap dat 01 nhà v sinh di dng tai cong tnthng thi
cong dê thu gom nuàc thai sinh hoat cüa cong nhân
thi cong.

B trI 04 thüng chra chtt thai rn dung tich
Trong giai doan thi cong 601it/thüng (02 thUng chira rae thai sinh hoat cüa
cong nhân và 02 thüng chüa chat thai nguy hai)
Xây drng h ga thu gom nithc thai xây dung và
muang thoát nrnmc mua mt bang thi cong
Lap dt h tMng xii 1' müi hOi chung nuôi cong
suât 3 .000m3/gi?: 04 h thông
Xây dijng he th6ng xü l nuâc thai 10m3/ngày dêm

Trong giai doin vn
hành

Xây dirng h sinh hoc (lot bgt chng thdm) chira
nuóc thai sau xir lr
Xây d%rng kho chüa chAt thai ran (chüa CTR sinh
hoat, CTR thông thumg, CTR nguy hai): din tich
15 0m2
LAp dat 01 lô d& xác gia cAm IncineR8, xuAt xü
nuâc Anh, chy bang gas, cong suât 35kg/h

5. Chiro'ng trInh giám sat môi trtrông
5.1. Giám sat trong giai don thi cong xây thing
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chat thai

Tan sut
giámsát

I

Vj trI giám sat

Thông s giám sat! QCVN

•:d !ç I

hrçing
03
Khu virc cng Biii, on, SO2, NO2, CO
môi
tru&ng tháng/lan va khU "
(QCVN 05:20 13/BTNMT,
không khI
cong tnxng thi QCVN 26:20 10/BTNMT)
cong
2

ChAt thai xây
dimg, chat thai
sinh
hott,
CTNH

Thtr&ng
xuyên

Khu vvc ttp kt Khi 1ung, chüng 1oi
chat thai
(Thông tu s 36/2015/TTBTNMT và Nghj djnh s
38/2015/ND-CP)

5.2. Giám sat trong giai doin vn hành thfr nghim
Thirc hin vic giám sat chAt thai trong giai doan 4n hành thi nghim
theo quy dnh tai Nghj djnh so 40/201 9/ND-CP ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cUa
ChInh phü süa dôi, bô sung mt sO diêu cUa các nghi djnh quy djnh chi tiêt,
hrnrng dan thi hành Luit Báo v môi truàng và Thông ti.r so 25/2019/ITBTNMT ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa B tnthng B Tài nguyen và Môi
tnthng quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Nghj djnh so 40/2019/ND-CP
ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các
ngh dnh quy djnh chi tiêt, hithng dn thi hành Lut báo v môi tnthng và quy
djnh quán 1' hoit dng djch vi quan träc môi tru&ng.
5.3. Giám sat tron iai doan hoat don
Stt

Ten
chAt thai

Tan suAt
giám sat

Vi trI
giárn sat

Thông s giám sat!
QCVN

05vjtr1:

KhI thai

- 04 diem tai ng xá
cuôi cüa h thông Biii, H2S, NH3, Mecaptan
(QC\TN 19:2009/BTNMT,
03 tháng/1An xü 1 müi hôi.
- 01 dim ng khoi QCVN 20:2009/BTNMT)
là d& xác gã (khi có
gà tiêu hu').

2

Nuâc thai

ChAt
ran

thai

Sau he thng th
03 tháng/1An nithc thai (be khü
trüng)

Thu&ng
xuyên

pH, BUD5, COD, tng
chat rAn 10 hrng, tng
Nita, tng Coliform
(QCVN 62-MT:2016/BTNMT,
cOt A)

Khu vrc tp kt chAt Khi luqng, chüng 1oii
thai
(Nghj djnh 38/2015/ND-CP)
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tt

Ten
A
..
chat thai

A

A

Tan suat
.
giam sat

•

V

Vi tn
.
giam sat

A

A

.,

Thong so giam sat/
QCVN
Khôi krqng, chüng 1oti,
chrng tir chuyên giao

Kho chua chat thai
Chat thai
06 thang/lan
(Nghj djnh 38/2015/NDiii' hai
nguy hai
CP, Thongtu 36/20151TTBTNMT).
6. Các diu kiIi có lien quan den môi trtràiig
Chü dij an phãi thirc liin các yêu ctu sau:
6.1. Chü dr an chi duçc trin khai dir an sau khi hoàn thành dy dü các thu
môi tnthng, tài
tue theo quy djnh pháp 1utt ye dâu tu, dat dai, xây dirng, báo
nguyen nrnc, chän nuôi và các quy djnh khác cüa pháp luttViêt Narn. Chü d? an
phâi chju trách nhim ye nhüng thông tin,
1iu dã nêu trong ho sci báo cáo
dánh giá tác dông môi tnthng cüa di,r an.
so

6.2. Thuc hin thi cong xây d%rng di an theo dñng thi& k& phung an thi
công,... di.rçc các cor quan có thâm quyên thâm djnhlphé duyt theo quy dnh.
6.3. Không duic vn chuyn dt, dá dôi dii ra khOi khu virc dir an khi
chira có s1 dOng ' bang van ban cUa cor quan có thâm quyên. Cam kêt thirc hin
vtn chuyên, do chat thai ran xây dmg phát sinh trong qua trInh thi cOng du an
theo quy djnh pháp 1ut hin hành và phuorng an, vj trI, dja diem ducc cor quan
có thâm quyên chap nhân.
6.4. Kim tra, giám sat hoat dông thi cong xây dung và van hành dir an báo
dam khOng gay tác dông tiêu crc den mOi tnumg, den an toàn các hang miic
cOng trInh d%r an và các dôi tuçlng xung quanh khác, dc bit là các nguôn nithc,
ho chüa nuâc sinh hoat.
6.5. Chi diiorc di vao 4n hành sau khi dtu tir hoàn thành các cOng trinh
báo v mOi tnthng theo dung quy djnh.
6.6. Thiic hin nghiêm tñc trách nhim cüa chü dr an sau khi báo cáo
dánh gia tác dông môi tnu?lng duçic phê duyt quy dnh tai khoãn 7 Diêu 1 Nghj
djnh 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü ye süa dôi, bô sung mt
sO diêu cña các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hu&ng dn thi hành Lutt Báo v mOi
tnu?ing.
so

6.7. Thirc hin tuân thu Quyt djnh s 43/201 1/QD-UBND ngày
23/8/2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Thu ban hành Quy djnh ye
phân vUng phát thai khi thai, xã nuOc thai theo quy chuân k thut quc gia v
mOi tnthng trên dja bàn tinh.
6.8. Lp và gui k hoach vn hành thu nghim các cOng trinh xü 1' chit
thai cüa dii an cho Si Tài nguyen và Moi tn.r&ng và U' ban nhân dan tinh tnthc
it nhât 20 ngày lam yiêc, ké tr ngáy bat dâu yân hành thu nghim.
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9. Lp h sci d nghj kim tra, xác nhân hoàn thành cong trinh bão v
g theo quy djnh.
0. Trong tnr&ng hçip xãy ra sij c môi tnning, phãi lap tirc dirng ngay
t dng, báo cáo UBND xä Hoà HOi, UBND huyn Xuyên Mc, Si Tài
và Môi trithng, kjp thii 1rng phó sii cô, khäc phiic hu qua vá den bü
1 thit hai xáy ra dôi v1i các dôi ttxçing b tác dng bâi hoat dng cüa d? an
theo quy djnh.
6.11. Thrc hin chucing trmnh giám sat, quán 1' môi tnrng dung theo ni
dung báo cáo dánh giá tác dng môi trrnng dã duçc phê duyt. Djnh k' báo cáo
tInh hInh thirc hin cong tác báo v môi tnthng ye Sâ Tái nguyen và MOi tnthng
dê kiêm tra, giám sat theo dung quy djnh.
6.12. Djnh kSr 06 tháng/1n báo cáo tin d trin khai thuc hin d? an ye
Si Tài nguyen và Môi tnthng dê theo dôi, giám sat.

