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

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phtic

S& .4:1. ./QD-UBND

Ba Rja — Ving Tàu, ngày.2. tháng11... nãm 2021

QUYET D!NH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trirong cüa
dir an Khu dan cu Lan Anh 7 m& rng ti xã Nghia Thành,
huyn Châu Düc, tinh Ba RIa - Vüng Thu
CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH BA R4A - VUNG TAU
Can ct' Lut T chi'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nãm 2015,
Luát si}a dôi, bó sung mt so diêu cza Luat To cht'c C7i1nh phi và Lut To ch&c
chInh quyên djaphirn'ng ngày 22 thông 11 nám 2019,
Can ci Luçt Báo v mOi trzrO'ng ngày 23 thông 6 näm 2014;
Can cii' Nghj d.inh s 40/2019/ND-CT ngày 13 thông 5 nãm 2019 cza
ChInh phz sith dOi, bO sung m3t sO diêu cüa côc Nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hzthng dan thi hành Lut báo v mói tru'&ng,
Can cz' Nghj djnh sO' 18/2015/ND-CT ngày 14 thông 02 nám 2015 cza
ChInh phz quy djnh ye quy hogch báo vçmOi tru'&ng, dánh giá mOi trirOng chiên
lu'çtc, dánh giá tác d5ng mOi truàng và ké hoqch báo v mOi trzthng,
Can th Thông tu' sO' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 thông 12 nàm 2019 cüa
Bó trzthng B5 Tài nguyen và MOi tru'O'ng quy cl/nh chi tiêt thi hành inç5t sO diéu
cia Nghj cl/nh so 40/2019/ND-CP ngày 13 thông 5 nám 2019 cüa ChInhphô sfta
dOi, bO sung m5t sO diêu cia các Ngh/ cl/nh quy cl/nh chi tiêt, hithng dan thi
hành Luçit báo v mOi trzthng và quy cl/nh quán lj hogt dç3ng d/ch vi quan trác
mOi tru'&ng,
Can ci Quyé't cl/nh ch4o thun chit tru'ong clu tu'sO' 330/QD-UBND ngày
17 thông 02 nám 2021 cita Uy ban nhán dan tinh Ba Rfa - Vüng Tàu,
Theo cl ngh/ cita Hç5i dng thdm cl/nh báo cáo clánh giô tác clç5ng mOi
trithng cita dl! on Khu dan cu' Lan Anh 7 ma rç3ng tgi xd Nghia Thành, huyên
Cháu Ditc, tinh Ba R/a - Vüng Tàu hQp ngày 18 thông 3 nám 2021;
Xét ni dung boo cáo clánh giô tOc dng mOi trztO'ng cita dy' on Khu dan
cu' Lan Anh 7 m& r5ng tQi xä Nghi'a Thành, huyên Cháu Dit'c, tinh Ba Rf a - Ving
Tàu cIa clwctc chinh sth'a, bO sung gici kern van ban sO 40/VBGTDTM dé ngày 30
thông 03 nam 2021 cita COng ty TNHHMTVLan Anh;
Theo de' ngh/ cita GiOm dO'c SO' Tài nguyen và MOi tru'àng tgi TO' trInh so
.Zi(/../TTr-STNMTngay 20.. thng.4.. nirn 2021.
QUYET D!NH:
lJiêu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tru'à'ng cüa dir
an Khu dan cu Lan Anh 7 m rng do Cong ty TNHH MTV Lan Anh lam Chü
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du tu dir an (sau day gi là ChÜ du tu dr an), duc thirc hin tai xã Nghia
Thành, huyn Châu Dirc, tinh Ba Rja - Vüng Tàu vth các ni dung chInh tai Phii
litc ban hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Trách nhiêm cüa ChÜ du tu du an
1. Niêrn yt cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
môi tnthng theo quy djnh pháp lut.
2. Thirc hin nghiêm tue ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi truYng
dâ duçic phê duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng rnôi tru&ng cüa
dir an là can ctr dê c quan nba rnrOc có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thixc hin các yêu câu ye bão v môi tru'ng cüa dir an.
Diu 4. To chüc thuc hiên
1. Giao S& Tâi nguyen và Môi trung kim tra, giárn sat vic thrc hin
các ni dung báo v môi truYng trong báo cáo dánh giá tác dng môi trumg dã
duçyc phê duyt ti Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan huyn Châu Dirc chi dio Phông Tài nguyen và
Môi truông, Uy ban nhân dan xã Nghia Thành theo dOi, giárn sat vic thirc hin
các cam kêt bâo v rnôi truông, quãn l chat thai cüa Chü dâu tu dir an trong qua
trInh triên khai thirc hin nhäm bão dam không gay ãnh hithng tiêu circ den các
dôi tuçmg xung quanh.
Diu 5. Quyet djnh nay có hiu lrc thi hành k tir ngày k.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám doe Sâ Tài
nguyen và Môi tru&ng, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Châu Due, Thu trung
các c quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chü dau tu dir an và các
to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi
- Nhiz Diêu 6;
- Cty TNHH MTV Lan Anh - Chü
dâu tu dr an;
- B Tài nguyen va Môi trumg;
- UBND xa NghTa Thành;
- Chi ciic BVMT;
- Lmi: VT, HS, KT7.
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HUT!CffwviV'
-

Nguyn Cong Vinh

Phu luc
Các ni dung, yêu can bão v môi tru*ng cüa
dr an Khu dan cir Lan Anh 7 mo rng tii xã Nghia Thành,
huyn Châu Dfrc, tinh Ba Rja Vüng Tan
-

theo Quyê't djnh sô.41k-.6. QD-UBND ngày..~. tháng
Chi tjch UBND tinh Ba Rja Vüng Tàu)

....

nám 2021 cva

-

1. Thông tin ye di.r an
1.1.Tênd.rán
Khu dan cu Lan Anh 7 m rng.
(Ten thuvi'zg mgi: Khu dan cit Lan Anh 7B)
1.2. Chü dii an
Ten chñ dir an: Cong ty TNHH MTV Lan Anh.
Dja chi lien h: S 01, dung Vö Van Kit, âp Tây, xã Hôa Long, thành
phô Ba Rja, tinh Ba Rja Vüng Tàu.
-

Diên thoai: 0254.374292 1.

Ngithi dai din: Nguyn Nam Phuong;

Chüc danh: Tong giám dc.

1.3. Phim vi, quy mô, cong suât dir an
Du tu xây dirng Khu dan cix Lan Anh 7 ma rng tai xã Nghia Thành,
huyn Châu Drc, tinh Ba Rja Vüng Tàu vai din tIch khoãng 13 1.522 m2, quy
mô dan so khoãng 2.268 ngthi.
-

1.4. Các hing mic cong trInh cüa diy an
1.4.1. Quy hoach si d1ing dt

STT

Loai dat

Diên tIch (m2)

T' lê (%)

1

DAt khua

73.394

55,80

2

DAt giao thông chInh

45.344

34,48

3

DAt cong vien cay xanh

12.784

9,72

131.522

100

Tong

1.4.2. Các hing rnçtc Cong trInh chInh cüa dir an
Ten hing mile
STT
Hang miic Cong trinh chInh
01 San nên
02 Hing miic duang giao thông
03 CAp nrnc toàn khu

Khôi hrqng theo thiêt kê
240.927,54m3
3.528,4m
4.981m ông cap nithc HDPE

Ghi chñ

2
Ghi chil
Khôi luqng theo thit k
2 tram bin áp 630kVA xây
drng rnói và dung day ngm
04 Hang mic cp din toàn khu
cp then dài 1 .640MD
130 bô den LED, trii cao 8rn.
05 H thng chiu sang
Cap cap din dài 1 .640MD
07 tng (01 tng ban hm
06 Chung Cu thu nhtp thtp
+06tngni); 68cän
1 trêt + 1 1u (be tong ct thep);
07 Nhàyxãhôi1iênkê
97 can
Hing mile cong trInh bão v môi trtrô'ng
2. 143m ng BTCT
01 Hang mic h tMng thoát mua
848 MD Ong PVC 300;
02 Hang miTc thoát nuc thai và
62 h gas;
Tram x1r 1' nuc thai
Tram xü 1' nmcc thai
cong suât 400 m3/ngày dêm
01 h thing
03 H thng xü 1 miii hôi
04 Kho chüa rác thai tai t1rng
07 kho
thng chung cii
05 Kho tp kêt rác tai tang ban
01 kho
hm chung cii
01 kho
06 Kho chira chit thai nguy hai
400 m3
07 Ho sir cô
Htng mijc cong trinh phit trq
515 cay
Câyxanh
01

STT

Ten hng miic

C'ác thông tin ve dz an néu trên can th theo n3i dung mô tá trong báo cáo
dánh giá tác ctç$ng rnôi trtrôi'zg cta dy' an. Chi dáu tu' dy' an chju trách nhim ye
nhirng thông tin, so liçu cia nêu trong báo cáo DTM; thy'c hiçn thi cOng xáy
dy'ng dy' an theo dung thiét kê, phu'o'ng an thi cOng. ... dtrçrc các co' quan có thârn
quyên thám djnh/phê duyçt theo quy djnh.
2. Các tác dng môi tru*ng chInh, cht thai phát sinh tir dir an
2.1. Các tác dng môi tru*ng chInh cüa dtr an
Hoat dng

Các thãnh phân
thirc hin

Các nguon gay tac dng

I. Giai don chuân bi mt bang
-Phát
quang, san
üi, dào dp
san 1p mat

- May móc thiêt b.

- Bii tü qua trInh phát quang, d9n dçp thirc bI.

- Nguyen, nhiên
vt 1iu: du DO,

- Bii phát sinh tü hoat dng dào, dAp, san 1p
rnt bang, do boat dng cña may móc.
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taong

Các thành phn
thuchiên
xäng...
- Cong nhân thrc
hin: 20 ngui.

*

Các ngumn gay tác dng
- Cht thai rn sinh hoat tir cong nhân tao ra.
- Nrn9c thai sinh boat do cOng nhân tao ra.
- Nuc mua cháy tràn.

II. Giai doin thi cong xây diyng
- Tao
rnóng.

- May moe thit bj

- Xây drng
các hang
mic ha tang
k9 thut.

- Nguyen vt 1iu,
näng lucmg: X
mäng, cat yang, dá,
vôi, gach, sun, sAt
thép, din, di DO,
nhót, xang...

- Hoàn
chinh cong
trInh. Dçn
dçp cong
trInh.

- Nhân công: 50
nguci

- Bi, khI thai tü cac xe tãi 4n chuyn 4t
1iu xây drng,.
- Bii, khI thai tü các may moe phiic viii thi
cong xây dung: büa may, gia nhit, ct han,...
- ChAt thai rAn cüa cOng nhân thi cong va xay
dirng.
- Nuó'c thai tir cOng nhân thi cong và nithc
mua cháy tràn.
- Các su c, rüi ro mOi tmng.

III. Giai doin hoyt dng
- Hoat dng
sinh boat
- Phuung tin giao
cüa dan
thOng, may phát
cix...
din,...
- Phucing
- Nguyen vt hU,
tin giao
näng lucrng: din,
thông di lai. dAu DO, nht
- Hoat dng - S ngui: 2.268
cüa các khu nguYi
k thuât

- Hoat dng cña xe c, may phát din... lam
phát sinh biii, khI thai, ting on.
- ChAt thai rAn phát sinh tü rae thai sinh hoat
hang ngày tü các khu virc dlch v11 - thuung
mai. Khôi 1ucing phát sinh khoãng 2.04 1
kg/ngày.
- Nmc thai phát sinh tir hoat dng sinh hoat
hang ngày. Lixu lugng nuc thai phát sinh:
340m3/ngày dêm.

2.2. Quy mô, tInh chat cüa niroc thai
2.2.1. Giai doan chuAn bj mat bang, xây drng
Nithc thai sinh hoat phát sinh khoãng 2,25m3 /ngày dêm. Thành ph.n chü
yêu: chat ô nhim httu co (BOD/COD), các chat dinh duOng (N, P) vã vi sinh
gay bênh (Coliform, E.Coli), các chat cn bã, các chat lci lung (SS)....
Nu&c thai xây drng phát sinh ti'l qua trinh thi cOng d an vi urn lung
khoãng 0,5m3/ngày. ThOng so ô nhirn dc trung cüa nuc thai: BOD5, COD,
chat ran la lung (TSS),...
2.2.2. Giai doan hoat dng
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Nrnc thai sinh hoat ttr các h dan phát sinh khoãng 340 m3/ngày dérn.
Thành phân chü yêu: BOD5; chat ran la lfrng (TSS); chat ran hôa tan; sunfua;
amoni; nitrat (NO3 ); dâu mO dng, th?c vat; các chat hoat dng be mat;
phosphat (P043-); Coliforms...
2.3. Quy mô, tInh cht cüa biii, khI thai
2.3.1. Giai doan chun bj mat bang, xây drng
Biii và khI thai phát sinh chü yêu tü các hoat dng vn chuyên may móc,
nguyen vt 1iu; các hott dng dào däp, san nên; hoat dng cüa may móc phiic
V1 thi cong. Thông so ô nhirn dc tnrng: Bii, SO2, NOx, CO...
2.3.2. Giai doan hot dng
KhI thai ttr các hoat dng giao thông vn tái. Thông so ô nhim dc tnrng:
bi, SOx, NUx.
KhI thai t1r may phát din dir phOng;
Mñi hôi do phân hüy nuóc thai tai các h ga, khu v sinh, h thing xü 1
nrnc thai.... Thông so ô nhirn dc tnrng: Amoniac, H2S, mercaptan...
Müi sinh ra do các hoat dng nâu an.
2.4. Quy mô, tInh chat cüa chat thai rn thông thu*ng
2.4.1. Giai doan chun bj mt bang, xây dirng
Cht thai xây drng: tü các boat dng thi công, vn chuyn nguyen vt
1iu, xay dirng các hang mic cong trinh bao gôm xi mäng, cat dá rai vãi, vüa,
van g& sat.....uâc tInh kMi krgng khoâng 15 tan.
Chtt thai sinh hot tü boat dng cüa cOng nhân thi cong khoãng 25
kg/ngày. Thành phân: thirc phârn thüa, bao nilon, vó ion, chai 19 thüy tinh,
2.4.2. Giai doan hoat dng
Chat thai rn sinh hoat phát sinh tü hoat dng sinh hoat cüa khu dan cu
khoãng 2.04 lkg/ngày. Thành phân: thirc an thüa, bao nilon, vO chai nhira, thüy
tinh...
2. 5. Quy mO, tInh chat cüa chat thai nguy hi
2.5.1. Giai doan chu.n bj mt bang, xây drng
Chit thai nguy hai phát sinh trong giai doan thi cong chü yêu do v sinh,
bao trI, bao duOng may thi cong phat sinh khoãng 45kg/tháng. Thành phân: dâu
nhfct thai, gié lau dInh dâu mO, bao bI dirng so'n, que han,...
2.5.2. thai doan hoat dng
Cht thai nguy hai phát sinh tir boat dng cüa khu dan cix khoang 200
kg/näm. Thành phn: Bong den huS'nh quang thai; pin, äc quy thai; các thiêt bj
din,...
2.6. Quy mô, tInh cht các tác dng môi trtrô'ng khác: Tiêng on, d
rung tr boat dng cüa phuang tin giao thOng, may mOc, thiet bj,...
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3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi trirb'ng cila diy an
3.1. D6i vOl ntwc thai
3.1.1. Giai doan chun bj mt bang, xây dung
ithc thai sinh hoat: trang bj 02 nba v sinh di dng cho cong nhân, cht
nhà v sinh di dng thuê dan vj có chüc näng trên dja bàn thu gom, xü 1
kS'.
NuOc thai xây dirng: nrnfic thai tü khu rüa, trn vt 1iu duçc dn vao h
thông thu gom tam, xir 1' qua ho lang dê lang cn trmc khi thoát ra ngoài mOi
trthYng.
3.1.2. Giai doan boat dng
Nithc thai tr nhà v sinh, tm giit theo h tMng cng thoát diza v xü 1
tai be tir hoai, sau do së theo cong dâu nôi vào tuyên thu gom và xü 1' nuc thai
tp trung tai tram xü 1r nu&c thai cüa dr an vi cong suât 400m3/ngày dêm.
NuOc thai sau xr l' dat chat lung ct B, QCVN 14:2008/BTNMT dirc thoát
ra cong thoát nuc chung cUa khu vrc theo quy hoach du?c phê duyt.
Sa d quy trInh xü 1' nu&c thai
NuOc thth dâu vào t
Drán

Hôthugom(TO1)
SCR
B tách mó FO2)

May khuây
chirn

A

Be chua bun
(T08)

llóa chat khü
tiling

BkhCrtrUng (T07)

Cong thoát nuóc
chung cña khu vrc
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3.2. Dôi

vol

biii, khI thai

3.2.1. Giai doan chun bj mt bang, xây drng
Si:r d1ing các loai phucing tin dñng chüng loai, phuong tin duçc phü btt
kin trong qua trInh 4n chuyên. Trang bj bâo h lao ctng day dñ cho cong nhân.
Các th, di thi cong có trách nhim tuii rnthc thithng xuyên d giám biii
trên các tuyên diRing 4n chuyên vri tan suat 1 lânlngày vao rnüa mua và 4 -5
lânlngày vào mña khô trén tuyên lien huyn bat dâu tü 9 gi den 6 gi chiêu.
Thành 1p di v sinh, tin hành d9n v sinh hang ngày vào các gii quy
dnh trong khu vrc d? an và tuyên drnng ra vào d1r an dê han chê chat thai ran
và các vt 1iu xây drng vixcrng vãi trên cong trung...
Trong qua trInh thi cong tirng hang mc cong trInh can phái có tam 1uói
xanh che chän tir thâp tói cao dê giám thiêu biii duó'i tác dng gió.
3.2.2. Giai doan hot dng
Phü kin các bãi trông bang cO và cay xanh nhAm diêu hOa cac yu t vi
khi hu, giãm on, hap th khói bi, và các hcp chat dc hai trong khói thai.....
D.t biên báo han chê toe d khi các xe luu thông trong khuôn viên khu dan cu.
B trI các thüng thu gom rác Co np dy các khu vrc cOng cong, không
dé rác thai tràn lan, bi'ia bãi trên dithng phô, cong viên,...
Di vi müi hOi phát sinh tü h thing xr l' nmc thai: Lp dt h thng
xü 1' müi hôi bang tháp hap th cho h thông xü 1' nithc thai Cong sut 800m3/h
(cong suât quat hut). H thông xü 1' nuàc thai duc lap d.t tai vj tn dam bão
khoáng cách an toàn v sinh theo quy djnh và trông dãi cay xanh cách ly xung
quanh h thông xr l nrncc thai han chê phãt tan müi hOi.
fiiàiig óa thu kh
thoát Va0 n1ci

sad'

Brim ddhipth
thhêi chan

Qu hat thu
gonintii h6
HTXL NTvê
thap kh&rnüi

tháp khmüi

Tháp
krnui

HTXL NT

Ben

chwa dd h.p thu
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3.3. Dôi vol cht thai ran thông thu*ng
3.3.1. Giai doan chun bj mat b&ng, xây dung
ht thai sinh boat cüa cong nhân xây drng diic thu gom bng các thüng
ác có nap day kin, h?p dông voi don v có chirc nàng thu gom Va X1t 1'
uy djnh; thn suât thu gom 01 1n/ngày.
Chit thai xây dirng: Các 1oi ct pha btng g duçic ban d lam nguyen
lieu dot; Các loai sat thép viin diiçc thu gom 'a và ban cho các Co s& tái ch;
Các loai rác khác nhu bao giây (bao xi mäng) thiing nhra, day nhira sê disçc
tách riêng dê chuyên cho các Co si tái chê.
3.3.2. Giai doan hoat dng
ChAt thai sinh hoat: Di voi rác thai tü nhà, dan khu dan cu, b trI khoãng
10 thüng rác loai 250L tai các ngã 3, ngã 4 trong khu dan cu dê thu gom. Di v
sinh môi tnthng huyn thu gom rác do thj vci tan suât 2 ngày/lân.
Di vói rác thai tr khu vrc chung cu thAp tang: Bô tn rni tAng có 1 khu
chiira rác thai chung, bô trI 2 thñng chra co nap dy dung tIch 0,5m3/thüng. Din
tIch khu chCra tüng tang khoáng 20m2. Hang ngáy thu gom thông qua h thông
thang may sau do tp kêt tai tang ban ham có din tIch khoãng 40m2. Hang ngày
nhân viên v sinh së thirc hin thu gom và chuyên giao cho don vj có chüc näng
dua di xi:r l theo quy djnh.
Ei voi loai chAt thai có th tái ch, nhân viên thu gom sê chuyn giao
cho Các co so có nhu câu tái chê nhäm giãm bót luqng CTR phái xi:r 1' và mang
lai lai ich kinh tê.
ChAt thai khác: Bun thai tir h tMng xü 1' nithc thai sè hcip dng voi don
vj có chüc näng den thu gom dua di xü 1' theo dung quy djnh.
3.4. Dôi vO'i chat thai nguy hti
3.4.1. Giai doan chuAn bj m.t bAng, xây dirng
Phân loai chAt thai theo diing quy djnh v quãn 1' CTNH.
Luu gii bang các thit bj báo darn quy djnh nhu thñng phuy 60 lit (2
thüng)... ben ngoài có dan mac phân ba1 CTNH, có bánh xe thun tin cho di
chuyên.
Din tIch kho chira: 20m2. S luçing 1 kho.
Thuê don VT có chuc näng thu gom xir 1' theo quy djnh.
3.4.2. Giai doan hoat dng
ChAt thai nguy hai phát sinh tai khu dan cu së duçic thu gorn và xü 1' theo
diing quy djnh.
Di voi khu chung cu thAp tAng: B tn kho chüa chat thai nguy hai tai
tAng ban hAm cO din tIch khoang 20m2; hçTp dng voi don VT CO chüc nãng djnh
k' dn thu gom và vn chuyn di xir 1 theo dung quy djnh.
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3.5. Dôi vOi ting un, d rung
3.5.1. Giai doan chun bj mt b&ng, xây drng
Bô tn thai gian lam vic hQp 1', han ch vn chuyn 4t lieu trên các
tuyên giao thông: Tuyên duô'ng vào gii cao diem, các xe vn chuyên không
dixçic chay qua toe d cho phép.
Dui vi các thit bj gay un: sê dugc thit k giàrn d uncho may khi vtn
hành. Djnh k' bào during các thiêt bj, thay the cac linh kin xuông cap.
3.5.2. Giai doan boat dng
Quy djnh tc dt lu'u thông cüa các loai xe ben trong khu dan cu.
Bô tn xây dirng diing theo quy hoach diiçyc phê duyt.
3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngtra áng phó siy c môi trub'ng
Biçnphápphông ngita, i'cngphó szc cc cta h thó'ngxt'r 1j5 nirác thai
Hming dn và darn báo khá näng darn nhtn cüa nguOi vn hành các cong
trInh xi:r l' nrnc thai.
Báo darn vn hành, báo trI h thung theo dung quy trInh dã dugc hi.thng
dan.
Ltp hu so giám sat k' thut các cong trInh dan vj d theo dôi sir un djnh
cüa h th6ng, dung thai cüng là tao ra co sâ dé phát hin sir CO mt cách s6m
nhât.
Kirn tra qua trInh thu gorn nrn9c thai cua tuyn rnllclng dn nh&m kjp thi
khäc phiic thay the kjp thai các vi trI bj rô ri niscc thai. Dung ông cap thoát
nuac phái có thrng cách ly an toàn.
Sau khi khc phic sr c, barn nrnc vn hành thir h thung xü l. Nhn bit
chat lucing nuO'c bang cam quan (màu sac, d di1c) và kiêm tra, phân tich mt sO
thông so ô nhim thông thithng (nêu có diêu kin). Nêu h thông 4n hành bInh
thtthng va chat lucing nuàc sau xü 1' dat gii han yêu câu, born nuc tiêp tiic
qua trinh xü 1', vn hành h thông theo các nguyen täc dà dé ra. Ho s1r cO có
dung tIch 400 m3 dt gân tram xü 1 nuc thai tp trung.
Bin pháp pliông ngl'a, z'ngphó sy' c cta h thong xii' lj khI thai
- Tuân thu nghiêm ngt chuo'ng tninh vn hành và bão duO'ng thiêt ltp cho
h thông xr l khj thai.
- Thithng xuyên kim tra thay th các vtt 1iu l9c, bão duô'ng thiêt b dithng
ông theo dung djnh ks'.
- Khi gp phái sr c6 h thung khi thai th lr không dat thi chü dir an phái
tam thai drng vn hành tram xir l' nuc thai dê sua chüa h thông khI thai trong
thai gian nhanh nhât sau do vn hành lai toàn b tram.
* Cht du' an có trách nhiérn thy'c hién các bién pháp phông ngIra, ing
phó các rzi ro, sy' c (an toàn cháy n, ...) theo ding các quy djnh lien quan.

9
4. Danh mic cong trInh bão v môi trtro'ng chInh ctia dir an
Ten htng miic
". 0L.
Ô2

Khôi hrçrng theo thit k

Hang mvc h tMng thoát mixa
Hang mic thoát nithc thai và Tram xü
1' nithc thai

2.143 m ng BTCT
848 MD Ong PVC J 300;
62 ho gas;
Tram xü 1' nithc thai
cong suât 400 m3/ngày dêm

03

H thng xü 1 miii hOi

04

Kho chira rác thai tai t1rng tng chung

05

Kho ttp kt rác tai ttng ban htm
chung cix

01 kho

06

Kho chira chit thai nguy hai

01 kho

07

H six c

400 m3

01 h tMng
07 kiho

5. Chirong trInh giám sat môi tru*ng
5.1. Giám sat trong giai doin thi cong xây dijng
STT

2

Ten chat Tn sut
giam sat
thai
Chat
03
hxcng
tháng/lân
khOng
khI

Chat
thai ran,
nguy
hai

Thung
xuyên

Vi trI giám sat
Vj trI giám sat: (03
vi trI)
01 vj trI tai khu
vçrc tp kêt nguyen
vtt 1iu (gân cong
ra vào dix an);
vi trI tai khu
01
vrc dang thi cOng
xây dirng (trung
tam dix an)
01 vj trI gân khu
vçrc dan cix khu
Lan Anh 7 hiên
hüu.
icliu vrc tap kt
chtt thai rn thông
thithng, nguy hai
và xây d%rng

Thông so giám sat và quy
chuan so sanh
Biji la lung tong so
(TSP), NO2, SO2, CO,
d on, rung
(QCVNO5:2013/BTNMT;
QCVN26:2010/BTNMT;
QCVN27:2010/BTNMT)

KMi kwng, chüng loai
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5.2. Giám sat trong giai dotn vn hành thir nghim
Thrc hin vic giárn sat chat thai trong giai doan vn hành thir nghim
theo quy djnh tai Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nãm 2019 cüa
ChInh phü si:ra doi, bô sung mt so diêu cUa các nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hrnng dn thi hành Lu.t Báo v môi trrning và Thông tu so 25/2019/TTBTNMT ngày 31 tháng 12 nàrn 2019 cüa B truOng B Tài nguyen và Môi
tmng quy djnh chi tiêt thi hành nit so diêu cüa Nghj djnh so 40/2019/ND-CP
ngày 13 tháng 5 11am 2019 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa các
nghj djnh quy djnh chi tiêt, hrn9ng dn thi hành Lut bão v rnôi tnrông và quy
djnh quán 1 hott dng djch vi quan träc rnôi tmng.
5.3. Giám sat trong giai don hoit dng
5.3.1. Giám sat nuóc thai
Thông s: pH, BOD5, TSS, Tong ch.t rtmn hôa tan, Sunfua, Amoni, Nitrat,
Dâu mO dng, thi:rc vat; Tong các chat hott dng be rnt; Phosphat; Tong
Coliform.
Vj tn giám sat: D.0 ra cüa h thng xü 1' nrnc thai.
Tan suât giám sat: 03 tháng/1tn.
Quy chun: QCVN 14:2008/BTNMT, ct B.
5.3.2. Giám sat khi thai sau h tMng xi:r 1' müi
Thông so: Lu'u lucing, NH3, H2S, Mercaptan.
Vj tn giám sat: Ong thoát sau h thng xr 1r müi hôi.
Tn suit giám sat: 3 tháng/1n.
Quy chun: QCVN 19:2009/BTNMT, QC\TN 20:2009/BTNMT.
5.3.3. Giám sat chat thai ran, CTNH
Thông s: Khi 1ucng, chüng loai, vic chuyn giao.
Vi tn: Khu wc tp kt chit thai rn sinh hoat, chit thai nguy hai.
Tan suât: Thung xuyên.
6. Các diu kin có lien quan dn môi tru*ng
Chü di,r an phái thirc hin các yeu cu sau:
6.1. Thirc hin nghiêrn Lu.t Bão v rnôi truOng, Lut Dt dai, Luât Tài
nguyen nuc và cac quy djnh khác cüa pháp 1ut Vit Nam. Chü dirt an phái chju
trách nhiem v nhftng thông tin, s6 1iu dã nêu trong h so báo cáo dánh giá tác
dng môi trixOng cüa d? an.
6.2. Triên khai thirtc hin dirt an theo dñng quyt djnh chip thun chü
truong dâu tu cüa UBND tinh, quyét djnh phé duyt quy hoach chi tiet xây dirng
t 1 1/500 cüa UBND huyn Châu Düc yà tiên d, thiet kê, phuong an thi
công,... ducic các cci quan có thârn quyen thârn djnh/phê duyt theo quy djnh.
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6.3. Trong qua trInh xây dirng và hoat dng cUa d? an không duçic lan
hông lam can tth dông cháy cüa sui Song C.u; kim tra, giám sat trit
dng dr an báo darn không gay tác dng tiêu c'icc dn môi trueing, dn an
c hang mic cong trInh dir an và các dôi tircYng xung quanh khác, dtc bit
i Song Cu.
6.4. Không duçic vtn chuyn dt, dá dôi du ra khöi khu virc du an khi
chua có sr dông r bang van bàn cüa cci quan có thâm quyên. Thirc hin 4n
chuyên, do thai chat thai ran xây dirng phát sinh trong qua trInh thi cOng dir an
theo quy djnh pháp lutt hin hành và phixang an, vj trI, dja diem duçic Ca quan
Co thârn quyên chap thutn.
6.5. Chi duçc di vào 4n hành sau khi du tu hoàn thành các cong trInh
bào v rnOi tnnrng theo dung quy djnh.
6.6. Thirc hin nghiêrn tiic trách nhirn cUa chü d an sau khi báo cáo
dánh giá tác dng mOi triRrng dirçic phê duyt quy djnh tai khoãn 7 Diu 1 Nghj
djnh s 40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa ChInh phñ v sra di, b sung mt
so diu cüa các Nghj djnh quy dnh chi ti&, hthng dn thi hành Lut Bào v môi
trrning và các quy djnh có lien quail.
6.7. Thrc hin tuân thu Quyt dnh s 43/20 1 1/QD-UBND ngày 23/8/2011
cia Uy ban nhân dan tinh Ba Ra - Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye phân vüng
phát thai khI thai, xà nrnc thai theo quy chun ki thut quôc gia ye môi tnthng
trên dia bàn tinh.
6.8. Lip và gui k hoch 4n hành thu nghirn các cOng trInh xü lr chit
thai cüa dir an cho Si Tài nguyen và Môi truâng và U' ban nhân dan tinh tnthc
it nhât 20 ngày lam vic, kê fIr ngây bat dâu 4n hành thu nghim.
6.9. Lp h sa d ngh kim tra, xác nh.n hoàn thành cong trinh bão v
môi trithng theo quy djnh.
6.10. Trong tnthng hçrp xãy ra sir c rnôi triRrng, phãi 1p tüc drng ngay
m9i hoat dng, báo cáo UBND xà Nghia Thành, UBND huyn Châu Due, S
Tài nguyen và Môi tnthng, Si Xây dimg; kjp thii üng phó s1r cô, khàc phiic h.0
qua và den bü mi thit hai xãy ra dôi vi các dOi tugng bj tác dng bi hoat
dng cüa dir an.
6.11. Thirc hin chuang trInh giám sat, quail l' mOi tnr&ng dUng theo ni
dung báo cáo dánh giá táe dng rnôi trLnrng dã duçic phê duyt. Dnh k' bao cáo
tInh hInh thirc hin cOng tác bào v môi trrnmg ye S Tài nguyen và Môi trtthng
dê kiêm tra, giám sat theo dUng quy djnh.
6.12. Djnh kr 06 tháng/l.n báo cáo tin d trin khai thirc hin dir an v
SO Tái nguyen và MOi trung d8 theo dOi, giám sat.

