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QUYET D!NH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru*ng cila
dir an Bnh vin y hQc cô truyên tinh Ba lija — Vuing Tàu ti
xã Hôa Long, thành phô Ba Rja, tinh Ba Rja — Vüng Tàu
CHU TICH

UY BAN NHAN DAN TNH BA RIA - VUNG TAU

Can th Lut To chc chInh quyn ct/a phtro'ng ngây 19 tháng 6 nám 2015,
Luát tha ctói, bô sung m5t so ctiêu cia Lut To chi'rc Chmnh phi và Lut To chi'c
chInh quyên d/aphu'cng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can th Luçt Báo v môi trwOiig ngày 23 tháng 6 nám 2014;
Can th Nghj ct/nh s 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cza
ChInh p1n sfra ddi, bO sung m5t sO ctiêu cith các Ngh/ ct/nh quy ct/nh chi tiêt,
hithng dan thi hành LuIt báo v mOi trtr&ng,
Can cto Ngh/ ct/nh sO' 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nàm 2015 cz'ia
ChInh pht quy ct/nh ye quy hoich báo v mói trir0ng, ctánh giá môi trtr&ng chién
hrcrc, ctánh giá tác d5ng mOi trzthng và kê hogch báo v mOi trz€&ng,
Can th Thông tu' s 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 cza
B5 trzz&ng B5 Tài nguyen và Mói tru'àng quy ct/nh chi tiét thi hành m5t sO ctiêu
cta Ngh/ ct/nh sO 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 czth ChInh phi si'ra
ctOi, bô sung m5t sO ctiéu cia các Ngh/ ct/nh quy ctinh chi tiêt, hzthng dan thi
hành Lut báo v mOi trztô'ng và quy ct/nh quán 1j hogt ctç5ng d/ch vy quan trác
mOi trtcàng,
Theo ct ngh/ cith H5i ctng tMm ct/nh báo cáo ctánh giá tác ctc5ng mOi
trzr&ng cia di an Bnh vin y hc cO truyén tinh Ba R/a — Vüng Tàu tçi xâ HOa
Long, thành phO Ba R/a, tinh Ba R/a — Vüng Tâu hpp ngày 17 tháng 11 nám
2020,
Xét n5i dung báo cáo dánh giá tác ct5ng mOi tru'O'ng cza dr an Bnh vin
y hc CO truyên tinh Ba R/a — Vüng Tàu tgi xã HOa Long, thành phO Ba Rja, tinh
BaR/a — Vüng Tàu ctd th,ro'c chinh tha, bO sung gtri kern van ban so 600/SYI'KJTITC ngày 04/02/2021 cz'ia SO' Y té tinh Ba R/a — Vüng Tàu,
Theo ct nghj ca Giárn ctO'c SO' Tài nguyen và Mói tru'O'ng tgi TO' trmnh sO
thang.J.. nãm 2021.
..JMJ/TTr-STNMT ngày
QUYET D!NH:
Diêu 1. Phé duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi truâng cüa dir
an BIIh vin y h9c cô truyên tinh Ba Rja — VUng Tàu do Si Y tê tinh Ba RIa —
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Vüng Tàu lam chU du tu (sau day gi là Chü du tu dir an), duçc thirc hin tai
xã Hôa Long, thành phô Ba Rja, tinh Ba Rja — Vüng Tàu v1i các ni dung chInh
t?i Phi hic ban hành kern theo Quy& djnh nay.
Diu 2. Trách nhiêm cüa Chü dtu ttx dir an
1. Niêm yt cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
môi trir?ing theo quy djnh pháp lutt.
2. Thirc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tmng
dà duqc phê duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diu 3. Quy& djnh phê duyt báo cáo dánh giátác dng môi tn.ràng cüa
dir an là can cü dé co quan nba nithc có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giárn sat
vic thirc hin các yêu cau ye bâo v môi tnr1ng cüa dir an.
Diu 4. To chirc thiic hiên
1. Giao Si Tài nguyen và Môi trung kim tra, giám sat vic th?c hin
các ni dung bão v môi tnràng trong báo cáo dánh giá tác dng rnôi tmng dà
dirgc phé duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan thành ph Ba Rja chi do Phông Tài nguyen và
Môi tru?rng và Uy ban nhân dan xä Hôa Long theo dôi, giám sat vic thirc hin
các cam kêt bão v rnôi trurng, quãn l chat thai cüa Chü dâu tu dtr an trong qua
trInh triên khai thrc hin nhàm dam báo không gay ãnh hung den các dôi
tucYng xung quanh.
Diu 5. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc S Tài
nguyen và Môi tnrng, Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Ba Rja, ThU trt.râng
các cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chu dâu tu dir an và C.0
to chüc, cá nIân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.
Nui nhân/1
- Nhix Dieu 6;
- So Y tê- Chü DT dir an;
- Bnh vin Y h9c Co truyên tinh;
- B Tài nguyen và Môi tnrOng;
- UBND thành phô Ba Rja;
- UBND xã Hôa Long;
- Chi cuc BVMT;
- Liru: VT, HS, KT7.

()

kccHU !Ciiwt/
PH HUTICH

guyn Cong Vinh

Phy liic
Các ni dung, yêu cu v bão v môi trtrông cüa
dir an Bnh vin Y hQc c truyén tinh Ba Rja — Wing Tàu ti
xã Hôa Long, thành phô Ba Rja, tinh Ba R!a — Vüng Tàu
theo Quyt djnh s./W uI UIYhgay.42<thang.... nám 2021 cta
Cht tjch UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu)

1. Thông tin v dii an
1.1. Ten dir an: Bnh vin Y h9c c truyn tinh Ba Rja — Vflng Tàu.
1.2. Chü dir an
Ten chü dir an: Sâ Y t tinh Ba Rja — Vüng Thu.
Dja chi lien h: S 1, dithng Pham Van Dng, phithng Phithc Trung,
thành phô Ba Rja, tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
Ngithi di din: Ong Pham Minh An

Chüc vii: Giám dôc

1.3. Phim vi, quy mô, cong sut dir an
Du tu xây drng Bnh vin Y h9c c truyn tinh Ba Rja — VUng Thu vi
quy mô 100 giithng bnh, quy mô din tIch khoãng 19.670 m2•
1.4. Các hng myc cOng trInh xây dirng cüa dir an dä xây dirng hoàn
thành
Hang muc

TT
I
Cong trInh chInh: Nhà cp III, quy mô 2 tng
Tang trt
1
Khoadiutrjngoitrü
2
Khucânlâmsàn
3
Khu vt 1 trj lieu, phiic hi chüc näng (khu nam)

4
5

Khoadinhdung
Khoaduac
Khoa phiic hi chCrc näng diiOng sinh
Khoa châm ciru và tn lieu

6
7
Lâul
8. KhuhànhchInhquântrj
9 Khuphôngm
10 Khu vat 1' tn lieu, phiic hM chcrc näng (khu nft)
11 Khoaduçic
12
13
II
14

Khoanoai
Khoani
Khi cong trInh phy quy mô 1 tng
KhoathanhtrCmg

Diên tich xây
•
2
diyng(m)
3.828

876

558
400
349
250
595

800
784
547
399
575
595

795
650

506

2

15

16
17
III
18

19
20
21
22
IV
V

Kho liru trir cht thai rn y t
Nhadaith
Tram Oxy, xithng süa chüa nhô
Cong trInh phii trq khác quy mô 1 tang
Nhà dê xe nhân viên
Nhàdxeôtô
Nhàbáovê
Tram may phát din dr phông
Tram h thng xir 1 nithc thai
Sân,dngnib
Cay xanh thãm cö
Tong cong

54

36
54
328

144
96
10
38

40
8.141
6.723
19.670

(Các thông tin v dy an nêu trên can ci theo nçii dung mô tá trong báo
cáo dánh giá tác d5ng môi trtr&ng cta du' an)
2. Các tác dng môi trirb'ng chInh, chat thai phát sinh tu' dir an
2.1. Các tác dng môi tru*ng chInh cüa dir an trong qua trInh hoit
dng
- Niió'c thai: Nithc thai y t phát sinh tir hoat dng khám chüa bnh; Nithc
thai sinh hot phát sinh tr hoat dng cüa can b, nhân viên, bnh nhân, ngithi
nhà bnh nhân.
- Ch.t thai ran: Cht thai rn sinh hoat; Chit thai nguy hai không lay
nhim; Chat thai y tê lay nhim.
- Biii, khi thai: Tr hoat dng cüa các phixang tin giao thông, may phát
din, ho ga, h thông xi:r 1' nuâc thai, khu chcra chat thai ran, müi hóa chat tây
rcra cüa bnh vin,
- Sir c& Str c rô ri hóa chit, cháy n& sir cé, cüa h thng xir 1 nuOc thai.
2.2. Quy mô, tInh cht cüa ntthc thai
- Nixó'c thai sinh hoat: Luçng nithc thai sinh hoat phát sinh ion nhât
khoãng 46,2 m3/ngày. Thành phân ô nhiêm nithc thai sinh hoat chü yêu chüa
các chat cn bã, các chat lo' lung (TSS), các hçip chat hfru co', các chat dinh
duô'ng (N, P).....
- NTthc thai phát sinh tir hoat dng khárn chüa bnh: Lisng nithc thai
phát sinh tôi da khoáng 10,4 m3/ngày. Thânh phân ô nhiêm nithc thai sinh boat
chü yêu chira các chat cn bã, các chat lci lirng (TSS), các hp cht hftu co', cac
chat dinh di.rcng (N, P), vi khuân gay bnh,
2.3. Quy mô, tInh cht cüa chit thai ran thông thtrô'ng

3

- Chit thai rAn thông thixng: bao bI dung thirc an, chai lç thai, thirc an
bã thuôc phát sinh trong qua trmnh sac thuôc.....Li.rcng chat thai ran thông
g phát sinh khoãng 107 kg/ngày.
2.4. Quy mô, tInh chat cüa chAt thai nguy hi
- ChAt thai nguy hai không lay nhim: bong den, pin, Ac quy thai, bun thai
tr qua trInh 4n hành h thông xu 1 nuóc thai, hóa chat thai, nithc thai phát
sinh tr hoat dng chip X-quang, bao bI thai có chüa thành phân nguy hai,
Lixgng rác thai nguy hi không lay nhim phát sinh khoãng 3.659 kg/näm.
- ChAt thai nguy hai lay nhim gm có chAt thai lay nhim sAc nh9n (kim
tiêm, dâu sac nhçn cUa day truyên, kim ch9c do.....), chat thai lay nhiêm không
sac nhon (chat thai thâm dInh, chüa máu hoc djch sinh h9c cüa Co the, mâu
bnh phâm, diing ciii dimg, dInh m.0 bnh phâm.....). Luçmg chat thai nguy hai
lay nhim phát sinh khoãng 403 kg/näm.
3. Các cong trinh và bin pháp bão v môi trwrng cüa dr an
3.1. H thng thu gom nithc mira và xtr 1 nu*c thai
- Nrnc mua chãy tràn: H thng thu gom, thoát nithc mua duçic tách riêng
vri h thông thu gom, thoát ni.thc thai. Nithc mi.ra tr mái dugc thoát thông qua
cac ông dimg chây vao h thông thoát nithc mua chung cüa Bnh vin thông qua
các mi.rcrng, ho ga (tai ho ga tai có 1tthi chàn rác, nap d.y ngän müi).
- Ni.râc thai sinh hoat: Drgc thu gom, xü 1' qua b tr hoai sau do disa vào
h thông xü 1 nithc thai tp trung 100 m3/ngày dém dê xtr 1' dat quy chuân
quy djnh trithc khi thai ra nguôn tiêp nhn.
- Ntthc thai y tê: Du?c thu gom dira vao h thông xr 1 nuOc thai ttp
trung 100 m3/ngày dêm dê xü 1 dat quy chuân quy djnh tnr&c khi thai ra
nguôn tiêp nhn.
- Ngun tip nh.n nuâc thai: Hin tai, nrnc thai sau khi di.rçc xcr l ti h
thông xü 1 nithc thai tp trung së duçc dâu nôi vào h thông thu gom nixóc thai
cüa thành phô Ba Rja trên thrng Vô Van Kit cách bnh vin 300m (sü diing
phuong an dt born t?i ho ga cuôi cüng dê born nuOc thai). Sau khi dixng Lê
Dai Thành trrnIc cong bnh vin duqc xay dirng hoàn thin và cO h thông thu
gom nuOc thai kêt nôi vâi h thông thu gom nithc thai cüa thành phô Ba Rja thI
nuâc thai sau khi xü 1 cüa bnh vin së dâu nOi vào h thông thoát nithc thai
ngay trén triic du?ng Lê Dai Hành truác cong bnh vin.
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So d quy trmnh cong ngh cüa H thng xü l' nrnic thai t.p trung cong
suât 100 m3/ngày
Nuâc thai sinh
Nithc thai y té
hoat
'V

Be tr hoai

4'
Bthugomvàb
bc rae
4'
Be anoxic

Nithc thai thu hM
bun thu hi
A

Be chüa bun
ThôikhI

V

Be hiêu khI
V

Be lang
-----I Module

4'
Môi trLnng tiêp nh.n

Be khü trüng

Chuyên giao
cho don vj có
chirc nàng
L Chlorine

4,

Dat QCVN
28:20 10/BTNMT, ct B

3.2. Ye xtr 1 biii, khI thai
3.2.1. Biii, khI thai tir phuong tin giao thông
- Xây dimg tithng rào xung quanh khu vçrc.
- Thithng xuyên kim tra và djnh k' báo du&ng các loai xe cüa bênh vin.
Sr diing nhiên lieu dung vài thit k cüa dng co.
- Giâm tc d xe ra vào khu ViTC. To chüc di bão v diu dng trt tr
giao thông tai cong bnh vin, tránh kçt Xe, ün täc giao thông.
3.2.2. KhI thai tir may phát din
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- May phát din dtrçc dt t?i phông kin riêng bit, nn móng dt may dugc
dirng bang be tong.
- Tai hong xâ khói cüa may phát din thrçic gn hong tiêu am, truâc khi
ôi vào ông khói dithng ông së duvc gàn ông nhiiin.
3.2.3. Giãm thiu tác dng môi tnn'ing không khI ben trong các khu diêu
- Thurng xuyên v sinh ben trong bnh vin, phun các chat sat khuân tai
các nba v sinh, các khu virc có nguy cc bj nhim khuân t?i khu v'rc bnh vin.
Cong tác v sinh diet khuân ducc thirc hin mi ngày, djnh ki môi tháng thirc
hin tong v sinh bnh vin 1 lan.
- Các phông khám, diu trj, chu.n doán có h thong cüa s& h tMng
thông khI dông b va diigc thiêt kê dam bão so lan trao dôi không khI tr nhiên
và nhan tao theo các tiêu chuân thiêt ké chuyên ngành. Bô tn quat tai các khu
khám bnh, hành lang, khu virc tp trung dông ngtthi dê dam bâo thông thoáng
tai các khu vixc cUa bênh viên.
- Các phông xét nghim, kho hóa chAt, duçrc phAm có h thng thông khj
và các tü hut hi khi dc dam bão tiêu chuân quy djnh.
3.2.4. Müi hôi tir tram xt:r 1' nuâc thai tp trung, khu vrc tp trung rae
- V sinh thi& bj chüa rác mi ngày và thu gom rác thai tp trung v nai
quy djnh.
- H thng xü 1' nithc thai tp trung có lAp d.t tháp khü müi hôi.
- B tn h thng thông và thoát khi hp l, bão dam ành hithng tOi khu vrc
xung quanh là thâp nhât.
- Thu gom bun thai, khth thông cng rãnh, v sinh quét dn trong khu virc
tram x'cr i.
- Khé,i krçing rác t?i khu virc chira dirçic thu gom trong ngày.
- Trng cay xanh, dam báo mt d cay xanh dã duçic phê duyt.
3.3. Cong trinh, bin pháp thu gom, urn gill', quãn 1, xtr 1 chAt thai
ran thông thu*ng
- Khu virc 1uu chtra chAt thai thông thuô'ng có din tich 42 m2 nAm trong
kho chira chat thai ran tp trung cüa bnh vin. Khu virc chira chat thai cüa bnh
vin có tong din tIch 54 m ducic trang bj day dü dicing ci liru chüa dam bão an
toàn va ye sinh môi tnthng, kho chüa kiên cô, nên chông thâm, có may che Va
biên báo theo quy drnh.
- Flçip dng vi don vj thu gom rác cüa khu vçrc dn 4n chuyên di th 1
hang ngày.
• 3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, hmu gill', quãn 1, xfr 1 chAt thai
nguy hi (CTNH)
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3.4.1. Dôi vâi CTNH không lay nhim
- Bô tn khu virc lint chüa CTNH không lay nhim có din tIch 06 rn2 nm
trong kho chüa chat thai ran tp trung có tong din tIch 54 m.
- Hçip dng viii don vi có chirc nàng d thu gom, 4n chuyn và xü 1r chat
thai nguy hai theo dung quy djnh.
3.4.2. ThM viii CTNH lay nhim
- B trj khu virc lint chira CTNH lay nhim có din tIch 06 m2 nm trong
kho chüa chat thai ran t.p trung có tong din tIch 54 m.
- Hqp dng vi don vj có chirc näng dé thu gom, 4n chuyn và xü 1
theo diing quy djnh.
3.4.3. Yêu cu v bão v môi tnthng: Ap ditng cac bin pháp k thut và
quãn 1' dáp lrng các yêu câu, quy djnh tai Nghj dnh so 38/2015/ND-CP ngày
24/4/2015 cüa ChInh phü ye quán 1 chat thai và phê 1iu, di.rçc süa dôi bô sung
t?i Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa Chjnh phü ye süa dôi, bô
sung mt so diéu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hi.ring dn thi hành Lut
Bão v rnôi trlIng, Thông ti.r 58/2015-TT-BYT-BTNMT ngày 13/12/20 15 cüa
Bô Y tê - B Tâi nguyen và Môi trwng ye quãn i chat thai y tê và Thông til so
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa Bô trtrng Bô Tài nguyen và Môi
truàng ye quãn l' chat thai nguy hai.
3.5. Cong trinh, bin pháp liru gifr, quãn 1, xtr 1 chat thai khác
Bin pháp phông ngra giâm thiêu các tác dng tü các thi& bj chitp Xquang:
- Phông chiip X-quang duçic thi& k tuân thU theo tiêu chun thi& k
chuyên ngành theo dUng quy djnh.
- Vic l.p d.t may X-quang, 1p dt den báo hiu và cãnh báo bUc x phãi
tuân thU các quy djnh có lien quan.
- Djnh k' kim djnh thi& bj chiip X-Quang theo dUng quy djnh.
36. Cong trInh, bin pháp phông ngtra và ü'ng phó siy Co nlÔi triràng
3.6.1. PhOng ngra, irng phó di vâi cOng trInh thu gom, xU 1' nithc thai
- Thithng xuyên kim tra và bão tn nhüng mi ni, van khóa trên h thng
dithng Ong dan. Tiên hành nto vet h thông cong rãnh dnh ks'.
- Dam báo không có b.t k' cong trInh xây drng trén thrng ng dn nrnc.
- Ngii?ii quân l, 4n hành cOng trInh xU l nithc thai phâi có trInh d
chuyên mon can thiêt và näm bat duçc mt so nguyen täc, thirc hin dUng các
thao tác k thut ye quãn lb', vn hành cOng tnmnh xU l' nuàc thai.
- Lp nht k' v.n hành vâi dy dü thông tin v lint luçing rnthc thai, krçmg
diên tiêu thii, hóa chat sU diing, krçing bUn thai cUa tram xU 1 rurâc thai.
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- Khi xây ra sir cô, phái ngirng hoat dng xã thai cüa h thng, nuOc thai
rc dixa ye be thu gom dê luu chira tam thi. Dông thi rà soát, hem tra lai các
t' xü 1' nurc thai, tim ra nguyen nhân dn den vic nithc thai không du?c xr
at yêu câu. Khi phát hiën sii Co khâu nao trong quy trInh xü 1' nuóc thai
ti tiên hành cong tác sira chUa, thay the ngay.
3.6.2. Bin pháp phông ng1ra, rng phó sir c cháy n
- Th?c hin tuân thu các quy djnh v phông cháy chüa cháy.
- Xây dirng b chüa ni.ric phông cháy cha cháy và ngun nmc chia
cháy phái luôn dam bâo có du liru hrçng nithc dir trü t?i mci thi diem.
- Trang bj các thit bj phông cháy chfta cháy theo quy djnh.
- Kim tra, báo duing các phii t1ing thit bj cüa h thng báo cháy. Vic
kiêm tra, báo di.thng các thiêt bj cüa h thông chüa cháy phâi do tO chuyên mon
hoc nhân vien k thut an toàn phông cháy chüa cháy cüa bnh vin thirc hin.
NhQng ngui lam vic nay phái thrçic huân 1uyn và có trInh d chuyên mon phü
hçp.
- Các can b, nhân viên cüa bnh vin dugc t.p huân, hithng dn các
phi.rccng pháp phông chông cháy no.
3.6.3. Bin pháp phông ngüa, 1rng phó sir c hóa chit
- Luu tr, báo quân hóa cht & khu vrc riêng theo dung qui djnh.
- Xây dirng các qui djnh ci th& rO rang trong vic sCr diing hóa chtt.
- Các v.t diing d gay cháy n duçc dt cách ly khu virc km tr boa chit.
- Nghiêm cm, han chê ngix&i không phn sir vào phông km trtt boa chtt.
- Không d các ngun nhit gn kho hóa cht hoc d boa chit trrc tip
ngoài nãng.
- Trang bj các phuung tin phông cháy chiia cháy trong khu vrc hru tr€t
hóa chat dê sn sang üng phó khi có sir cO cháy nO, bOa hoan xãy ra.
4. Danh muc côn trInh bão
S

TT
1

a

S

9

A

A.

ye

môi trtu?rng chInh cüa thu an

S

Cong trinh bao vç mot trtro'ng

Betixhoai
01 h thng xir 1 rnthc thai cOng
suat 100 m /ngay dem

So ltrç'ng
02bkIchthuâc4x1,2x1,5m
03 be kich thuac 4 x 1,6 x 2 m
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Cong trInh bão v môi tru*ng

St ltrçrng

3

Kho chüa cht thai r.n thông
thixcing

.
2
01 kho dien tich 42 m.

4

Kho chüa CTNH

01 kho din tIch 06 m2.

5

Kho chüa CTNH lay nhim

01 kho din tIch 06 m2.

5. Chu'o'ng trinh quãn 1 và giám sat môi tru*ng ella Chll dir an
5.1. Giám sat trong giai don vn hành thir nghim
Thrc hin vic giám sat chit thai trong giai doan 4n hành thu nghim
theo quy djnh tti Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 ella
ChInh phll slla dôi, bô sung mt so diêu dlla các nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hiiOng dn thi hành Lu.t Bão v môi trithng và Thông tu so 25/2019/TTBTNMT ngây 31 tháng 12 näm 2019 dlla Bô tnrOng Bô Tài nguyen và Môi
tnr?Yng quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu dlla Nghj djnh so 40/201 9/ND-CP
ngày 13 tháng 5 näm 2019 dlla ChInh phll slla dOi, bô sung mt so diêu dlla các
nghj djnh quy djnh chi tiêt, hiiOng dn thi hành Lut bão v môi tnrxng và quy
djnh quãn 1 hoat dng djch vi quan träc môi trwng.
5.2. Giám sat chat ltrçrng môi tru*ng nu*c thai giai doin vn hành
thtro'ng mii
5.2.1. Giám sat nrnc thai
- 'Vj tn giám sat: o 1 diem giám sat tai ho ga chira nuàc thai sau xü l' truâc
khi dâu nôi vào nguôn tiêp nhtn.
- Thông so giám sat: pH, BOD5, COD, TSS, H2S, Amoni, Nitrat, photphat,
dâu mô dng thirc 4t, tong hoat d phóng xa a, tong hoat d phóng xa f3, tong
coliforms, salmonella, shigella, vibrio cholerae.
- Tn su.t giám sat: 03 tháng/ln.
- Quy chu.n so sánh: QC\TN 28:20 10/BTNMT (cot B).
5.2.2. Giám sat cht thai ran, chat thai nguy hai vã cht thai y
- Theo dOi, báo cáo khi lixçing chtt thai rAn, chAt thai nguy hi và chat
thai y tê
- Tn suAt giám sat: thng xuyen.
6. Các diêu kiin có lien quan dn môi tru*ng
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Chü dir an phái thrc hin các yêu cu sau:
.1. Chü d? an phãi cam kt th?c hin nghiêm Li4t Bão v môi trtthng và
diinh khác c1ia pháp 1u.t Vit Nam. Thirc hin thi cong xây dung dir an
ng thiêt kê, phixcing an thi công,... duqc các cc quan có thâm quyên thâm
/phê duyt theo quy djnh.
6.2. Thirc hin nghiêm tüc trách nhim cüa chü dir an sau khi báo cáo
dánh giá tác dng môi trithng thrçic phé duyt quy djnh tai khoãn 7 EDiêu 1 Nghj
djnb Nghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cüa ChInh phü ye
süa di, ho sung mt so diêu cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, huOng dan thi
hành Lut báo v môi tmng.
6.3. Lp và gui K hoach vn hành thu nghim các cong trInh xr 1 chit
thai cüa dir an cho Sâ Tài nguyen và Môi trithng và U' ban nhân dan tinh triic
It nhât 20 ngày lam vic, ké ttr ngáy bat dâu vn hành thir nghim.
6.4 Ltp h so d nghj kim tra, xác nhn hoàn thành cong trmnh báo v
môi tnthng theo quy djnh.
6.5. Thirc hin nghiëm tüc Quyêt djnh s 43/20 1 1/QD-UBND ngày 23
tháng 8 näm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Thu ban hành Quy
djnh ye phân vüng phát thai khI thai, xâ nithc thai theo quy chuân k9 thut quôc
gia ye mOi trithng trên dja bàn tinh.
6.6. Trong tmng hçp xãy ra sir c môi tmng, phãi 1p tirc dung ngay
moi boat dong, kip thrn ixng pho six cô, khäc phuc hâu qua va den bu moi thiet
hai xãy ra dôi viii các dôi tugng bj tác dng bci hoat dng cüa d an.
6.7. Chi duçic su dimg nhung boa chit duçic phép su diing và kru hành tai
Vit Nam trong qua trinh triên khai dir an; tuân thu nghiêm ngt các quy djnh ye
an toàn hóa chat.
6.8. Thirc hin chixang trInh giám sat, quán 1' môi trtthng theo ding ni
dimg báo cáo dánh giá tác dng môi trtrng dä dirçc phê duyt. Dinh k' báo cáo
kêt qua thirc hin cong tác bão v môi trrnmg ye Sâ Tài nguyen và Môi trwng dê
kiêm tra, giám sat.

