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UY BAN NHAN DAN

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM

TINH BA RIA — VUNG TAU

Dc Ip - Ti do - Hnh phllc

S:4*f./QD-UBND

Ba Rja — Vüng Thu. ngây.2.thángJt...nám 2021

QUYET D!NH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trulng ella
dii an Trang tri chàn nuôi gia cam - Ong Vö Thành Minh ti
âp 4, xä Hba Hi, huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja - Wing Thu
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH BA R!A - VUNG TAU
Cán thLuat T chtc chmnh quyn diaphng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Luát st'a ctói, bó sung mt so diêu cia Lut To chi'c ChInh phi và Lut To chtc
chInh quyên djaphu'ang ngày 22 tháng 1] nám 2019;
Can th LuIt Báo v mOi trwàng ngày 23 tháng 6 nám 2014,
Can th Nghj ctjnh sá 40/2019/ND-C? ngày 13 tháng 5 näm 2019 cia
Chi'nh phz tha ctOi, bO sung m5t sO ctiêu cia các Ngh ct/nh quy ctnh chi tiêt,
hithng dan thi hành Lut báo v mOi trwàng,
Can ct'c Nghj ct/nh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nám 2015 cia
ChInhphi quy ct/nh ye quy hoqch báo vmOi tru'Oi'zg, dánh giá'môi trithng chiên
lu'oc, ctánh giá tác ct5ng môi tru'O'ng và kê hogch báo vç1 mOi tru'011g,
Cán th Thông tu' s 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nãm 2019 cia
Bç5 tru'áng B5 Tài nguyen và Môi tru'àng quy ct/nh chi tiêt thi hành m5t sO ctieu
cia Ngh/ ct/nh sO 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia Chi'nh phz tha
ctOi, bO sung m3t sO ctiCu cia các Nghj ct/nh quy ctinh chi tiét, hu'àng dan thi
hành Lut báo v môi trzthng và quy ct/nh quán lj hoit ct5ng d/ch vy quan trdc
mOi tru'&ng;
Theo de nghi c?a Hç$i dOng thá'm ct/nh báo cáo ctánh giá tác ctç5ngmOi
tru'àng cia dy' an Trang trgi chán nuOi gia cam - Ong Vô Thành Minh tgi âp 4,
xà HOa Hói, huyên Xuyên Môc, tinh Ba R/a- Vüng Tàu hQp ngày 23 tháng 10
nám 2020;
Xét ni dung báo cáo ctánh giá tác d5ng rnOi tru'àng cta c4r an Trang trgi
chán nuOi gia cam - Ong Vô Thành Minh tai âp 4, xâ HOa Hói, huyn Xuyén
Móc, tinh Ba Rja- Vüng Tàu dà chco'c chinh tha, ho sung gth kern van ban so
03/CV-DTMdé ngày 26 tháng 02 nárn 2021 cza Ho kinh doanh Vö Thành Minh,
Theo ct ngh/ cza Giám ctác SO' Tài nguyen và MOi trw&ng tçi TO' trInh so
•. .,22b./TTr-STNMT ngày . .26. tháng..4.. nãm 2021.
QUVET D!NH:
Diu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng dlla dir
an Trang trti chàn nuôi gia cam - Ong VO Thành Minh do H kinh doanh VO
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Thành Minh lam chü du tu (sau day gi là Chü du tu dir an), duc thrc hin
tai âp 4, xã Hôa Hi, huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja - Vüng Tàu vài các ni
dung chInh ti Phi liic ban hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Trách nhiêm cüa Chü dâu tu dir an
1. Niêm y& cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
rnôi trrnng theo quy djnh pháp 1ut.
2. Th?c hin nghiêm tiic ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tmng
dà duqc phê duyt tti Diêu 1 Quyet djnh nay.
Diu 3. Quyêt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng cüa
dr an là can dr dé c quan nhà nithc Co thârn quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thrc hin các yêu câu ye báo v môi trLrng cüa d? an.
Diu 4. To chiirc thuc hiên
1. Giao Sâ Tài nguyen và Môi trrnng kim tra, giárn sat vic thirc hin
các ni dung bão v môi tmOng trong báo cáo dánh giá tác dng môi tmng dã
thrcic phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Üy ban nhân dan huyn Xuyên Mc chi dao PhOng Tài nguyen và
Môi trueing và Uy ban nhân dan xã Hôa Hi theo dOi, giám sat vic thirc hin
cad cam kêt.bão v mOi truOng, quán l' chat thai cüa Chñ dâu tir dir an trong qua
trinh triên khai thirc hin nhärn bào darn không gay ành hrning tiêu circ den các
dOi tircing xung quanh.
Diu 5. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k.
Diu 6. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Tài
nguyen và Môi tnthng, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Xuyên Mc, Thu
trtlâng các cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chüdâu tu dir an
và các to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay.!.
No'i nhanP'
-NhuDiêu6;
- Ho kinh doanh Vô Thành Minh Chü dâu tu d an;
- B Tài nguyen và Môi tnthng;
- UBND huyn Xuyên Mc;
- UBND xã Hôa Flôi;
- Chi ciic BVMT;
- Liru: VT, HS, KT7.
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Phu luc
Các ni dung, yen cu bäo môi trtrbng cüa
dir an Trang trii chàn nuôi gia cam - Ong Vö Thành Minh ti
p 4, xã Höa Hi, huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja — Vüng Thu
theo Quyet ctjnh sôátftQD-UBND ngày.2&. tháng .... nám 2021 cia
Chz tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu)
1. Thông tin v dtr an
1.1.Têndtrán
Trang trai chän nuoi gia c.m - Ong Vô Thânh Minh.
1.2. Chil dir an
Ten chü dix an: Ho kinh doanh Vö Thành Minh.
Dja chi lien he: To 4, khu ph Xóm Ray, thj tr,n Phixc Biru, huyn
Xuyên Mc, tinh Ba Ra - Vüng Thu.
Diên thoai: 0983.505.500.
Ngithi di din: Vö Thành Minh
1.3. Phm vi, quy mô, cong sut diy an
D.0 tu xay dirng trai chän nuoi gà ti .p 4, xã Hôa Hi, huyn Xuyên
Mc, tinh Ba Rja - Vüng Tan vii din tIch khoáng 17.290 m2 và quy mô chän
nuôi khoãng 100.000 con.
1.4. Các hing mvc cong trInh cüa dij an
1.4.1. Cu dtu s1r ding dat cüa dir an
Stt

Din tIch (m2)

Chtrc náng

Ty 1 (%)

1

D.t xây dirng cong trInh

9.990

57,8

2

Dtgiaothôngnib

2.900

16,8

4.400

25,4

17.290

100

3 Dttcâyxanh,thãmcó
Tong
1.4.2. Các hang miic cong trInh chinh cüa dir an
STT

Hng miic cong trInh

KIch thirO'c DiêntIch
dat
DVT
lu9ng Dài Rng
(m2)

T1

I

Hing miic cong trInh chInh

1

Nhàdiuhành

m2

1

12

8

96

0,56

2

Khu nhà an, i cüa cong

m2

1

12

8

96

0,56

2
nhân
Khu chung IIUÔ1 gia
cam (1 trçt + 1 lau)

m2

4

100

15

6.000

34,70

4

Nhàsáttrüng(cngvào)

m2

1

12

4

48

0,28

5

Kho chüa thirc an

rn2

1

12

8

96

0,56

6

Kho chüa thuc, hóa
chat

m2

1

8

4

32

0,19

II

Htng miic cong trInh phii trq

7

Tram diên

m2

1

6

4

24

0,14

8

Nhà chira may phát din

m2

1

6

6

36

0,21

Khu virc hành lang ngän
cach glu'a cac day tral

m2

1

8

1.958

11,32

10

Ging khoan, b
rnxcc

m2

1

100

0,58

11

Sândizngnib

m2

-

2.900

16,77

12

Hàngrào

m2

1

580

3,35

13

Cay xanh, thãm cô, mt
11h1GC

m2

1

-

H chüa nmc mua dir
trtr
(LxDxH=15mx10rnx2m)

m2

1

150

0,86

-

Cay xanh, thãm cô

4.400

25,45

14

Khu cách ly gia cam
benh

III

Cong trInh bão v môi tru*ng

chra

m2

1

30

15

450

2,60

Khu xir 1 cht thai
-, Kh9 chiira chit thai
ran, chat thai nguy hai

m2

1

10

4

40

0,23

-. Khu là d& tiêu hüy
gia cam;

m2

1

3

3

9

0,05

- H tMng xi 1' nhiác
thai

2

1

15

15

225

1,30

3
- H sinh hoc chiura nrnc
thai sau xir 1' (lot bgt
; chông thdrn)
(LxDxH=5m x10mx2m)
H thEng xü 1 miii hôi

18

rn2

th1g

1

50

0,29

17.290

100%

04

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

cai

04

Nhà ye., sinh di dông có
bon chua

cai

02

Ho gom nithc thai xay
drng
kIch
thithc
(LxBxH=z 1,5x1,5x1,2);
dung tIch lang 1-2,7m3
H thng mucing thoát
rnrrc tam BxH=0,5x0,5,
h
1ng LxBxH =
0,5x0,5x1,5m,
each
20m!1 h ga
Tôngcng

Các thông tin ye dr an nêu trén can ci'r theo ni dung rnô tá trong báo cáo
ctánh giá tác dng rnói tru'ô'ng cia dzc an. C'há dáu tu c4i' an ch/u trách nhiçm ye
nhirng thông tin, so lieu dâ néu trong báo cáo DTM; thl!c hin thi cong xOy
dicng dy' an theo chng thiêt ké, phu'crng an thi cong. ... thcçic các cci quan có thám
quyén thám ttjnh/phê duyt theo quy ct/nh.
2. Các tác dng môi trirô'ng chinh, chat thai phát sinh tir dir an
2.1. Các tác dng môi trtrô'ng chInh cüa diy an
TT
I
1.1

Chat ô
nhim

Ngun phát sinh

Giai doin thi công, xây diyng
Ngun tác d3ng lien quan dIn chit thai
Biji,
thai,
hoi

khI
müi

- Biii phát sinh hr hoat dng phát quang, san 1p mt bang.
- Biii, khI thai phát sinh hr hoat dng cüa phuang tin vn
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TT

Nguôn phát sinh

Chat ô
nhiêm

chuyn nhiên, nguyen 1iu xây dung;
- Bii, khi thai phát sinh tr hoat dng xây dirng cong trInh;
hoat dng cüa thit bj thi công;
- Müi hôi phát sinh tr khu virc tp kêt rác thai sinh hoat,
nhà v sinh cüa cong nhân.
- Nrnc thai sinh hoat tir các boat dng cña cong nhân thi
công;

Nithc thai

- Nuóc thai xây dung: hoat dng v sinh may moe thiêt bj
thi cOng.
- Cht thai rn sinh hoat phát sinh tir hoat dng cüa cong
nhân xây dtrng;

thai

Ch.t
rn

- Cht thai rn xây dirng: xà bin, g6, st thép vçin thai, xác
thc vat.....
- Chat thai nguy hai: giê lau dInh du, c quy thai, thüng
SO'fl...

1.2. Ngun tác 11(3ng không lien quan den chat thai
Tiêng
d rung

,

- Tiêng n và d rung phát sinh tr hoat dng cüa may
moe thi cong và các phmng tin vn chuyn trong giai
doan thi công;
- Ting n phát sinh tr hoat dng xây drng cong trInh.

II

2.1

Giai dotn hoit dng
Ngun tác d5ng có lien quan dn chat thai
- Ting n, bti, müi hôi tir boat dng xuât nhp gà, hoat
dng vn chuyn thrc an cho gà cUa các phuang tin giao
thông;
Müi
khI
tiêng
b

hOi,
thai,
On,

- Tiëng on, müi hôi t1r hoat dng chãn nuOi gà;
- Ting n, khI thai ti hoat dng cüa may phát din dir
phông;
- Biii, khI thai t1r hoat dng xe v.n chuyn thüc an, vtn
chuyn gà khi xut nhtp gia cm...
- Müi hôi phát sinh tü kho chüa phân, kho chüa thüc an,
h thng xic 1' nuóc thai, kho chüa rác thai;

5
:
A

\
- ,

A

Chat o
niiim

Nguon phat sinh

l ip.

- Müi hôi, khói thai tr hoat dng hüy xác gà tü là d&;

Nirâc thai

- Nrnc thai sinh hoat cüa can b cong nhân lam vic tai
trang trai;
- Nthc thai tr boat dng v sinh chuông tral chãn nuôi và
khü trüng.
- CTR sinh boat cüa can b cong nhân viên tai trang trai;

Ch.t thai
rn (CTR)

- Ch.t thai rn tir qua trInh chàn nuôi: phân gà, tro tru
dm chung, xác gà, bao bI dirng thirc an chän nuôi,...
- Bun thai tr h thng xr 1 nithc thai.

Cb.t thai Cht thai nguy phát sinh tü hoat dng cüa trang trai: bong
nguy
bai den hunh quang thai, du nht thai, giê lau dinb d&u, pin,
(CTNH)
.c quy thai, vO thuc thu y,...
2.2

Nguin tác d5ng không lien quan ctn chat thai
- TMng n tr hoat dng cüa may phát din dir pbông;
Tiêng

- Ting n tr hoat dng cüa phucing tin giao tbông ra
vao trang tral;
- Tiêng on t1r boat dng chän nuôi;

Suco

- Su c tràn h sinh hoc chira nrn9c thai, su c h tMng xr
ly nuo'c thai

2.2. Quy mô, tInh chat cüa ntró'c thai
2.2.1. Giai doan chun bj mt bang, xây dirng
Nuóc thai sinh boat phát sinh khoãng 1,35m3/ngày dêm. Thành phn chü
yêu chüa các chat cn bã, chat la hrng (SS), các hcip chat huu ca (BOD/COD),
các chat dinh dixOng (N, P) và vi sinh vt gay bnh,...
Nuó'c thai xây dirng phát sinb t1r qua trInh v sinh may móc, thit bj, trn
ô nhim dac tnrng cüa
tha be tong vi luu 1ucng khoang 2,6m3/ngày. Thông
rnrc thai: chat ran 1G lung (SS),...
so

2.2.2. Giai doan boat dng
Nithc thai sinh boat cüa 30 cong nhân lam vic tai dr an phát sinh:
khoâng 3m3/ngày dêm. Thành phân nuic thai phãt sinh: Nuàc thai sinh ho.t chü
yêu chüa các chat cn bã, các chat la lung (SS), các hçip chat huu
(BOD/COD), các chat dinh du0ng (N, P) và vi sinh 4t gay bnh...
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Nithc thai chãn nuôi: Nuó'c thai v sinh chung trai sau khi xut ban gà
trong chuông nuôi phát sinh khoãng 30m3/lân v sinh. Thành phân và tInh chat
cüa loai rnthc thai nay chü yeu chira ham hrcng chat hfru ca (BOD/COD), chat
dinh duö'ng (N, P) do trong thành phân có chüa phân cüa 4t nuôi và thü an
thüa...
Nmc thai ttr h thng sat tr11ng phát sinh khoãng 0,8 rn3/ngày.
Ntthc thai tü h thng xü l müi hôi: 4 m3/ngày
.3. Quy mô, tmnh chat cila biii, khI thai
2.3.1. Giai doan chun bj mt bang, xây dirng
Bii và khi thai phát sinh chü yu tü các hoat dng vn chuyn may móc,
nguyen vt lieu; các boat dng dào dàp, san nên; hoat dng cña may moe phic
vtithi cong. Thông so ô nhim dc trung: Bii, SO2, NOx, CO, VOC...
2.3.2. Giai doan hoat dng
Biii va khI thai tr hoat dng cüa các phucing tin giao thông bao gm biii,
CO, NOx, S02, VOC. . .trong qua trInh xuât nh.p gà, bôc di nguyen 1iu, thüc
an.
Müi hôi tr hoat dng chàn nuôi, khu luu trct thüc an, khu luu tr'r cht thai,
phân, khu vrc xCr 1 nuoc thai.
KhI thai, müi hôi tir hoat dng cüa là dot xác gà.
KhI thai tr may phát din dir phOng.
2.4. Quy mô, tInh chat cüa chat thai ran thông thu*ng
2.4.1. Giai dioan chun bj mt bang, xây dirng
ChAt thai xây drng: tü các hoat dng thi công, v.n chuyn nguyen vt
1iu, xay drng các hang rnic cOng trInh bao gôm xi mãng, cat dá rai vãi, vüa,
van go, sat.....ucc tInh khôi lucrng khoãng 3,0 tan.
ChAt thai sinh hoat tilt hoat dng cua cOng nhân thi cong khoãng
1 5kg/ngày. Thành phân: thrc phâm thüa, bao nilon, vO ion, chai 19 thüy tinh,...
2.4.2.. Giai doan boat dng
ChAt thai rAn san xuAt phát sinh chü yu là phân gà và chat dn chuông
phát sinh khoãng 223 tân/kra; bao bI dirng thltc an phát sinh 576 kg/nãm...
ChAt thai rAn sinh hoat tr boat dng cUa cong nhân viên trong trang trai
khoãng 30 ngithi, tOng khôi luçing khoãng 12 - 15 kg/ngày. Thành phan: thilrc an
thilra, bao nilon, thñng carton,...
2. 5. Quy mô, tinh chat cüa chat thai nguy hii
2.5.1. Giai doan chuAn bj mt bang, xây dimg
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Cht thai nguy hai phát sinh trong giai doan thi cong chü yu do v sinh,
I,bão dixng may thi cong phát sinh khoãng 34,5 - 52kg/tháng. Thành
dâu nMt thai, gié lau dInh dâu m, bao hi dirng san, dung môi thai,...
2.5.2. Giai doan hoat dng
Cht thai nguy hai phát sinh ttr hoat dtng chãn nuOi, v sinh may móc
thiêt bj di,r an phát sinh khoãng 197 kg/tháng. Thành phân: Dâu nht thai, gié lau
dInh dâu m0, bao bI chüa thuôc thii y, chat khi:r trüng,...
2.6. Quy mô, tInh cht các tác dng môi trub'ng khác
Ting n, d rung tr boat dng cüa phirang tin giao thông, may móc,
thiêt bj,
3. Các cong trinh và bin pháp bão v môi trtthng ella di an
3.1.

D6i vói nithc thai

3.1.1. Giai doan chun bj mt bang, xây dung
Nithc thai sinh hoat: trang bj 02 nhà v sinh di dng cho Cong nhân, chit
thai tll nba v sinh di dng thuê dan v cO chrc näng trên dja bàn thu gom, xll 1
dinh ks'.
Nmc thai xay dirng: nmc thai tr khu ri:ra, trn v.t 1iu duçc dn vào he
thông thu gom tam, xr 1' qua ho 1ng dê lang cn truc khi thoát ra ngoài môi
tnning.
3.1.2. Giai doan hot dng
Nthc thai sinh hoat di..rcc thu gom và xi:r 1' so b b&ng be tr hoai 3 ngän
san do dâu nOi vào h thông xir 1 nrnc thai chung dlla dir an.
Nixcc thai chãn nuôi bao gOm nuàc thai v sinh chuông trai, nuOc thai tir
h thông sat trllng, h thông xll 1r mlli hôi chuông nuôi ducic thu gom, xll 1 tai
h thông xü 1' nithc thai chung dlla dir an có cOng suât 11m3/ngày.dêm dat quy
chuân QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cot A), sau do duc dan ye ho sinh hoc
(lot bçit chng thdm) d tái st'r diing hoàn toàn trong khuôn viên dir an, không
thai ra ngoài.
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Nwó thi inh hat

H45achàt

Nr* thi chn nmói

Be kii nTG5)
Niró%;
cttcótA,

QC 62-MT;2O163TNMT
Sci d quy trInh x1r 1 nithc thai
3.2. Dôi v6i biii, khI thai
3.2.1. Giai doan chun bj mt b&ng, xây dirng
Xe 4n chuyn nguyen vt 1iu không chà qua tãi, có bt che phü kin
tránh rai vãi vt 1iu lam phát tan btii ra môi trithng.
Tt câ các xe vn chuyn phãi dat tiêu chun quy djnh cüa Ctic Däng
Kiêrn ye mc d an toàn k' thut và an toân môi trung mi duc phép hoat
dng phiic vi cho cong tác triên khai dir an. Nhiên 1iu si dng cüa các phuang
tin là dâu diesel cô htm luçng luu hunh O,O5%.
Thc hin phun nuic giâm bii nhm han ch biii và dat cat cun theo
ho.c theo gió phát tan vào không khj, dc bit tai khu virc cong ra vào dir an,
khu virc thixc hiên dào däp. Tan suât: 2 lân!ngày, ngày khô nOng có the tang len
3-4 lânlngày.
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p dt hang rào khu vrc dir an giáp ranh tuyn dithng lien xã Hôa Hi —
u han chê phát tan biii ânh hrnng ti boat dng giao thông và sue khóe
duing: hang rào bAng ton gn song, cao 2,3m.
an b cong nhân viên trrc tip thi cong ducc trang bj dAy dü cac trang
bão h nhu quân áo, mU, khâu trang.....
Co k hoach cung cAp 4t tix thIch hçp theo trng giai doan thi cong. Han
chê tp két 4t tu vào cUng mt thi diem. Han chê 4n chuyên vào gi cao
diem có lugng ngithi, phuang tin giao thông cao trên dithng (t1r 6h — 8h sang;
16h-17h chiêu). tlu tiên ch9n nguOn cung cap vtt lieu tai dja phuang Va CáC
huyn lan ctn.
B tn sü ditng may thi cong hçip 1), không vn hành cUng lUc tAt cã cac
may thi cong han chê cong don khI thai, biii, tiêng on gay ánh hixng ti môi
tnrrng và cong nhan thi cong.
3.2.2. Giai doan boat dng
Trng cay xanh ngän cách các khu virc duçic quy hoach than nuôi và
nhftng phân dat con trông dê cái thin không khI trong khu virc.
Trang trai ducic xây dirng kin, d tránh phát sinh mUi hôi, h tMng
chuông nuOi duçic thiêt kê 0 vào cuôi hung gió chü do.
Chung trai thung xuyên thirc hin khi:r trUng djnh ki loai ho vi khuAn,
11am moe gay bnh, ruôi mui. Sir dyng chê phâm sinh h9c tn)n vào thuc an,
nuó'c uông và phân gà giUp ban chê mUi hôi tü phân gà và chuông nuôi.
Dix?ing ni b, san bãi ducc tráng nhira và thming xuyên phun nixàc dê
han chê sr phát tan b1ii do phuang tin vn chuyên gay ra. Khi chay trong khuôn
viên cong ty các phuang tin diêu phái giãm tôc d dmri 5kmIgi.
Trong qua trInh nuOi, phân va thuc an rcii xung trn 1n trong trAu d Am
luôn duac dam báo mt muc d nhât djnh, hai nuc do phân gà uct hoc hai
nuóc do nithc rai trên các dia hung nuâc luôn dugc quat hUt 24/24 gi tao sir
khô ráo, san trai luOn khô ráo. Không dê xãy ra tInh trang dm lot bj mat (nuac
uOng rai vai) nhäm tránh tInh trang phân bUy dm lot do am, gay mUi.
B trI khu vrc d phân riêng biêt, trong phông kin, không dê qua lâu d
tranh phát sinh mUi hôi; phân gà vüa chuyên den nhà chUa phân 1p tue së duc
phun vôi bt phU len de giám dáng k mUi hOi.
Kho luu trU thUc an b tn rieng, xây dirng cao ráo. Lu'u trt kMi lucing
thUc an chän nuOi & mUc tôi thieu tai kho, phU hçip vat nim câu sU diing nhäm
han ch vic tn lixu thUc an chän nuôi lan ngày tránh tInh trang am mat, 11am
mOe thUc an gay mUi hOi.
Sir dtmng các loi hóa chAt khó bay hat và than thin vat môi truang; sU
diing cac thi& bj pha trn bOa chAt hin dai, It rO ri và han ché phãt thai hat hOa
chAt.
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Trang bi dy dü báo h lao dng: quail áo, gang tay, khâu trang, giày, cho
nhân viên lam vic tti trang tr?i.
Trong qua trInh v sinh chung tri thung xuyên nao vet, khGi thông các
muang thoát nixrc, dam bão nrncc thai hru thông tot, khOng Ir dng phân hüy gay
müi hôi.
Các phucing tin 4n tãi ra vào trang trai phãi thrçic bão du'öng djnh kST, sü
diing nhiên lieu xäng dâu có ham luçing luu hu'nh thâp, sCr d1ing nliiên lieu diing
vi thiêt kê cüa dng Ca.
Sü diing 1oi may phát din mri darn bão tiêu chu.n khI thai, si:r diing
nhiên lieu có ham krcing liru hunh thâp.
Si:r dung nhiên 1iu khi gas cho là d6t xác gà d giám thiêu ô nhiêrn mOi
truYng.
Lp dt h thng xü 1 müi hOi chung trai chän nuôi: Dir an së 1p dt 4
hthông xü l' müi hôi bang cong ngh màng 19c i.tht. Mi chuông lap dt 01 h
thOng, cOng suât mi may xi:r l' 3.300m3/giO
3.3. Dôi vó'i chat thai ran thông thuô'ng
3.3.1. Giai doan chun bj rnt bang, xây dirng
Cht thai sinh hoat cüa cong nhân xây drng duçic thu gom bAng các thüng
chira rác có nap dy kin, hçip dOng vi don v có chüc nàng thu gom và xir lr
theo quy djnh; tan suât thu gom 01 lânlngày.
ChAt thai xây dng: Di vói dAt dào móng s tn diing toàn b lucng dAt
nay dê lap ho móng và san üi các diem trüng trong dir an; các loai vOi, vga, gach
vO', vfra be tong rai vãi... không nguy hai dixçic tn dung cho qua trInh san lap
mt bang trong dr an; các phê lieu nhu giây, sat thép, nha, gO... dugc thu gorn,
chuyên cho dan vj chirc nãng theo quy djnh.
3.3.2. Giai doan hoat dng
a) ChAt thai sinh hot: duçc thu gom vào thüng chüa riêng có dung tIch 60
lit và chuyên giao cho Cong ty cOng trInh do thj huyn Xuyên Mc hang ngày
den thu gom và dua di xir 1' theo diing quy djnh.
b) ChAt thai rAn chãn nuOi
Lugng phân và chAt dn chung phát sinh sau khi xuAt chung chü dic an
thu gom phân vào cãc bao tãi dã du?c räc vôi bt khir tràng và chuyên giao cho
dcrn vi san xuât phân bOn theo quy djnh; han chê kru chia tai trang trai.
Bao bl dirng thic an chàn nuôi (cam) duc tn ding d thu gom, chtra
phân gà va chat dn chuông; các bao nay có lap nilon dê tránh niiac ri tü phân ri
ra ngoài bao, rai vãi trong qua trInh liru chüa và vn chuyên.
Xác gà cht khOng do djch bnh duçc thu gom và dt bAng lô .dt
IncineR8, cOng suât 35 kg/h, 5ir diing khI gas va bO trI cô djnh tai dir an.
3.4. Di vói chat thai nguy hi
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, 3.4.1. Giai doan chun bj mt b&ng, xây dirng
ot dng bão dung, süa chüa may moe thi cong drc dua ra các gara
- n dja bàn xã; han ché tôi da vic sira chra may moe tai khu vrc dir an.

\'

Xây drng kho chüa CTNH tam thii trong thii gian thi cOng, vj tn d.t nhà
o diicc b trI trên nn dtt bng phAng, cui khu dt dic an; khu vijc kru chra
CO mái che rnua, che nng, tráng va cMng théim nuóc.
...'

D an b tn 02 thüng chira CTNH dung tIch 60 lit có np d.y ( 01 thüng
chira giê lau dInh du mO, 1 thñng 60 lit có np dy d chira chit thai lông (du
nh& thai, dung môi thai); Riêng các thüng chüa, bao bI drng son duçc thu gom
và tp trung gQn tai khu virc luu chra CTNH tam khu virc thi cong. Sau khi kt
thüc thi cong chü di,r an sê chuyn giao cho don vj cO chirc näng dn thu gorn và
dua di xir 1 theo diiing quy djnh tai Thông tu s 36/2015/TT-BTNMT ngày
30/6/2015 cüa B truO'ng B Tài nguyen và MOi trithng ye quàn 1' chat thai
nguy hai.
3.4.2. Giai doan hoat dng
Chit thai nguy hai duçic b tn dt chung vào kho chCra chit thai cüa trang
trai nhung duçc ngàn riêng có din tIch khoàng 1 Urn2 (ngan chüa vO thuôc thii y,
bao bI hóa chat 5m2; ngän chCra CTNH khác: Sm2).
Di vi vO thuc thu y, ding cii thu y thai, bao bI dirng hóa ëht s ducic
bàn giao 'a cho don vj cung cap là Cong ty CP Chän nuôi C.P Vit Narn sau
mi d?t flUÔi.
Di vci các ba1 ch.t thai nguy haikhác (gié lau dInh du, du nht
thai...): Chü dir an k hcip dOng vi don vj cO chcrc nàng thu gorn dua di th 1'
theo thing quy djnh tai Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa
B tmng B Tài nguyen và Môi trithng Ye quán l' chat thai nguy hai. Djnh k'
chuyên giao, xir 1 06 tháng/lân.
3.5. Dôi vOl ting n, d rung
3.5.1. Giai doan chun bj mt b.ng, xây dirng
B trI thi gian lam vic hçip 1', han ch 4n chuyên 4t lieu trén các
tuyên giao thông vào gi cao diem. Ngoài ra, các may moe thiêt bj có tiêng on
hn s không vn hành sau 20 gi?.
Djnh kS' báo dung may mOe thit bj thi cong. Han ch vin hành cüng lüc
nhiu may moe thi cong tnánh gay cong hu&ng tiëng On.
Trang bj dy dü d bào h lao dng cho cong nhân thi cong (nut bjt tai,
chiip tai..)
Kim tra müc on trong khu vçrc thi c6ng dê hO tnI ljch thi cOng cho phu
hcip và dat müc d n cho phép.
3.5.2. Giai doan hoat dng
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Chung trai xây dirng cao ráo, thoáng mat và mt d chän nuôi hcip 1' vri
din tIch chông nuôi.
Trng cay xanh xung quanh khuôn viên trang trai gop phn han ch ting
on phãt tan ra ben ngoài.
May phát din dr phông dixçic dt nhà chüa riêng, dt cách xa khu vAn
phOng, nhà nghi cüa cong nhân;
Phuong tin ra vào trang trai phAi duçic dAng kiêm và sü ding nhiên lieu
than thin vi rnOi trithng;
May móc thit bj si:r ding luôn duçc bAo trI, bAo du5ng djnh ki và thay
the các thiêt bj dA hOng, qua han sir diing.
3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngfra frng phó sir Co môi tru*ng
Bicnphápphông ngzth, irngphó sc cá cia hç1 thóngth 1j nithc thai:
Phân cong 1 nhân viên có chuyên mon d 4n hành, kiêrn tra h tMng
khng ch 0 nhirn, dc bit là h thng xCr 1' ni.ró'c thai.
Dam bAo vn hành, bào trI h thng theo ding quy trInh dA duçc hithng
dan.
Lp h so giám sat k thut các cOng trInh don vj d theo dôi sir on djnh
c1ia h tMng, dng thô'i cflng là t?o ra Co s d phát hin sir cô rnt cách sécrn
nMt;
Ly rnu và phân tIch chit lucing mu nrncc sau th l nhm dánh giá hiu
qua boat dng cüa h tMng xir 1'.
Kim tra qua trInh thu gorn nuic thai cüa tuyn muo'ng dn nhm kjp thñ
khc phiic thay th kjp thi các vj trI bj rô ri nrn9c thai. Dithng ng cp thoát
nuic phài có duing cách ly an toàn.
Huing dn và dam bâo khá näng dArn nhn cüa ngithi vn hành các cong
trInh xü 1 ntthc thAi.
Sau khi khc phiic sir cê, born nithc vn hành thu h tMng xCr 1r. Nhn
bMt chit lucing nuó'c bng cAm quan (màu sc, d d1ic) và kim tra, phân tIch
rnt s thông s 0 nhirn thông thithng (nu có diu kin). Nu h thng vn
hành bmnh thung và chit lucrng nithc sau xcr 1' dat gii han yêu cu, born rnthc
tip t\lc qua trInh xir 1, vn hành h thong theo cac nguyen tac a dI ra.
Bin pháp phông ngira, ingphó sy có' tràn h sinh hQc:
Toàn b nuc thAi sau xu 1' s du?c dn v M sinh h9c. Tong dung tich
chüa cüa hO sinh hçc trong khuôn viên dix an chua nithc sau xü 1' là 100 m3 dAm
bAo chua nixc sau xu lr cüa trai ti 6 ngày, ngoài ra d an con dAp b? cao 0,5m
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o dê tránh nuóc mua ben ngoài chãy vào và ninc thai tir ho chira chãy trail
ngoâi. Ho thrçic lot bat chông thâm dam báo không rô ri nurc thai vào

-

)
H thông thoát nuc mua dc thiêt kê dam bão thu gom thoát nuc cüa
an, không d nithc mua tao thành dOng gay áp 1irc 1n lam vö' b bao chia h
sinh hoc.
Can b ki thut hang ngày luôn có mt tai hin trixng giám sat b bao,
khi phát hin có du hiu ran nirt, ngay 1p tic báo cáo cho ban lãnh dao d tim
nguyen nhân và thirc hin các giâi pháp tram lip, gia c dê bao.
* CJn dy' an có trách nhim thi!c hin các bin pháp phông ngIra, i'ng
phó các rzi ro, sc có' (cháy n, dich bênh, ...) theo thing các quy dfnh lien quan.
4. Danh miic cong trinh bão v môi trirông chInh cüa di an
Các giai doin cüa Dir an

Các cong trinh bão v môi tru'b'ng chInh
Lp dt 02 nba v sinh di dng tai cong trithng thi
cong d thu gom nrnc thai sinh hoat cüa cong nhân
thi cong.

Trong giai dotn thi cong

Bô trI 04 thüng chcra cht thai r.n dung tIch
601it/thüng (02 thüng chüa rác thai sinh hoat cüa
cong nhân và 02 thüng chüa chat thai nguy hal)
Xây drng h ga thu gom nuc thai xây drng và
muang thoát nithc mua mt bang thi cong
Lap dt h thng xr 1' mñi hôi chung nuôi cong
sut 3.300m3/giO': 04 h thng
Xây dimg h tMng xi:c 1r nithc thai 11m3/ngày.dêm

Trong giai doin 4n
hành

Xây dirng h sinh h9c (lot bgt chng thdm) chüa
nithc thai sau xü 1r
Xây dimg kho chüa chat thai ran (chüa CTR sinh
hoat, CTR thông thu&ng, CTR nguy hai): din tIch
40m2
Lap d.t 01 lô dot xác gia c.m IncineR8, xut xü
nrnc Anh, chay bang gas cong suât 35kg/h
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5. Chwong trInh giám sat môi tru*ng
5.1. Giám sat trong giai don thi cong xây dirng
STT

2

Ten chat thai

Tan sut
giám sat

1ung
Cht
tnnYng
môi
không khI

03
tháng/1n

Chit thai xây
dirng,
chit
thai sinh hoat,
CTNH

Vj trI giám sat

Thông so giám sat! QCVN

Khu vuc cng va Biii, fl, SO2, NO2, CO
khu vrc Cong (QCVN 05:2013/BTNMT,
trtthng thi cong
QC\TN 26:2010/BTNMT)
Khôi luqng, chüng loai

Thung
xuyên

Khu VIC tp kt (Thông tu s 36/2015/TTcht thai
BTNMT và Nghj djnh s
38/2015/ND-CP)

5.2. Giám sat trong giai dotn vn hành thif nghim
Thc hin vic giám sat chat thai trong giai doan 4n hành thi'r nghim
theo quy djnh tai Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa
ChInh phü süa di, b sung mt s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hrning dn thi hành Lut Bão v mOi truô'ng và Thông tu so 25/2019/TTBTNMT ngày 31 tháng 12 nãm 2019 cüa B trueing B Tài nguyen và Môi
tmng quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cña Nghj djnh so 40/2019/ND-CP
ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các
nghj djnh quy djnh chi tiêt, huó'ng dn thi hành Lust bâo v môi trixô'ng và quy
djnh quãn 1r hoat ding djch vi quan träc mOi tnrng.
5.3. Giám sat trong giai doin hoit dng
STT

Ten cht thai

Tan suât
giámsát

Vj trI giám sat

Thông s giám sat!
QCVN

05 vitrI:

KhI thai

03
thang/lân

- 04 diem tai ng
xã cuôi cüa h
tMng xü 1 müi Bii, H2S, NH3, Mecaptan
hOi.
(QCVN 19:2009/BTNMT,
ng QCVN 20:2009/BTNMT)
khoi lô dt xac
gà (khi có gà tiêu
hu')
- 01 dim
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)Ten chat thai

Tan sut
giám sat

2

Nrnrc thai

03
tháng/1n

3

Cht thai rn

Thixng
xuyên

Chit thai nguy
hai

06
tháng/1n

V trI giám sat

Thông s giám sat!
QCVN
pH, BOD5, COD, tng
chat rn lci hrng, tng
Nita, tong Coliform

Sau h thng xü
1' rnthc thai (b
khü trüng)
(QCVN 62-MT:2016/BTNMT.
ct A)
Khu vi.rc tp k& KMi 1uçng, chüng loai
cht thai
(Nghj djnh 38/2015!ND-CP)
Khi hrçmg, chüng loai,
chüng tü chuyn giao

Kho chira cht
(Nghj djnh 38/2015/NDthai nguy hai
CP, Thông tii 36/2015/TTBTNMT)

6. Các diu kin có lien quan dn môi trithng
Chü dir an phâi thiic hin các yêu cu sau:
6.1. Chü dir an phãi cam kt thirc hin nghiêm Luat Bão v môi tnrng và
các quy djnh khác cüa pháp 1ut Vit Nam. Thirc hin thi cong xây drng dir an
theo dung thiêt kê, phuong an thi công,... duçic các co quan có thâm quyên thâm
djnhlphê duyt theo quy djITh.
6.2. Không duçc vn chuyn dat, dá dôi du ra khOi khu vrc dir an khi
chira có sr dông r bang van bàn cüa co quan có thâm quyên. Cam kêt thirc hin
vn chuyên, do chat thai ran xây drng phát sinh trong qua trinh thi cong dir an
theo quy djnh pháp 1ut hin hành và phucmg an, vj trI, dja diem duçic co quan
CO thâm quyên chap nh.n.
6.3. Trong qua trInh xây dng và hoat dng cüa di,r an không ducic 1.n
dông, không gay lam can trô dOng chãy cüa cng ngang dung và dông cháy tir
nhiên cüa khu vçrc. Thiic hin tuân thu các quy djnlTI pháp 1ut ye tài nguyen
nixOc và các quy djnh có lien quan di v9i vic khai thác va s1r dicing nrnc ngm
(nu co).
6.4. Kim tra, giám sat hoat dng thi cong xây dirng và vn hành dir an bão
dam không gay tác dng tiêu circ dn môi trung, den an toàn các hang mic
cong trInh dr an và các dôi tixcmg xung quanh khac, dc bit là các nguOn nthc,
ho chua nrnrc sinh hoat.
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6.5. Chi dime di vào van hành sau khi du tu hoàn thành các cong trInh
bão v rnôi tming theo di'ing quy dnh.
6.6. Thc hin nghiêrn tue trách nhim cüa chii dr an sau khi báo cáo
dánh giá tác dng mOi trthng ducc phê duyt quy djnh tai khoãn 7 Diu 1 Nghj
d4nh s 40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa ChInh phü ye sra dôi, bO sung mt
s diu cüa các Nghj djnh quy dnh chi tit, hithng dn thi hành Luat Bão v mOi
tmOng.
6.7. Thçrc hin tuân thu Quy& djnh s 43/2011/QED-UBND ngày
23/8/2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye
phân vñng phát thai khi thai, xá rnxc thai theo quy chuân k thuat quOc gia Ye
môi trithng trên dja bàn tinh.
6.8. Lp và gui k hoach 4n hành thu nghim các cong trInh xü 1' ch.t
thai cüa dir an cho S Tài nguyen và Moi tnrông và U' ban nhân dan tinh truc
It nhât 20 ngày lam vic, ké tir ngày bat dâu van hành thu nghim.
6.9. Lp h sci d nghj kim tra, xác nhan hoàn thành cong trinh bão v
môi tmng theo quy djnh.
6.10. Trong tnrông hçp xãy ra s1i c môi tmng, phãi 1p trc dung ngay
mi hot dng, báo cáo UBND xã Hoà Hi, UBND huyn Xuyên Mc, Si Tài
nguyen và MOi tnrng, kjp thi 1rng phó sir cO, khäc phiic hau qua và den bü
mi thit hai xày ra dOi vi các dOi tuçing bj tác dng bi hoat dng cüa dr an.
6.11. Thc hin chuang trInh giám sat, quàn 1r mOi tnrOng dung theo ni
dung báo cáo dánh giá tác dng rnOi trung dä duçc phê duyt. Djnih kS' báo cáo
tInh hInh thrc hin cOng tác bão v moi tnrng ye S Tài nguyen và Môi tnthng
dê kiêm tra, giám sat theo dung quy djnh.
6.12. Djnh ki 06 tháng/1n báo cáo tin d trin khai thirc hin dir an v
SO' Tài nguyen và Môi tnrO'ng d theo dôi, giám sat.

