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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA RjA — VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tç do - Hnh phüc

S6:4.t4. ./QD-IJBND

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày..Q.tháng...nam 2021

QUYET DINH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru*ng cüa
dii an Nuôi cay ngQc trai Con Dão ti huyn Con Dão,
tnh Ba Rja - Vflng Tan
CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH BA RjA - VUNG TAU
Can ct'Lut Td chi'c chInh quyn djaphwctng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Lut tha dôi, ho sung mç5t so diêu cza Lut To chic ChInh phi và Lut To chic
chInh quyên djaphirong ngày 22 tháng 11 näm 2019,
Can ci Lut Báo v môi trwàng ngày 23 tháng 6 näm 2014,
Can cz' Nghj djnh sO' 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cza
C?iInh p/n si'ra dôi, bO sung mç5t sO diêu cza các Nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hir6ng dan thi hành Lut báo v môi tru'O'ng;
Can ci Nghj djnh so' 18/2015/ND-CF ngày 14 tháng 02 nám 2015 cza
ChInh phñ quy djnh ye quy hogch báo v môi trir&ng, dánh giá mOi trir&ng chiên
hrctc, dánh giá tác dc5ng mOi trirO'ng và kê hogch báo v mOi frwO7lg,
C'án cz. Thông hr so' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 cia
Bç5 trithng Bç3 Tài nguyen và Môi tru'O'ng quy djnh chi tiêt thi hành m5t so diêu
cña Nghj djnh sO 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cia CvhInh phi s&a
dOi, ho sung me5t sO diêu cia các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hu'O'ng dan thi
hành Luçt báo v mOi truOiig và quy djnh quán lj hogt dç5ng djch vy quan trác
mOi trw&ng;
Theo d nghj cia Hç5i dong thdm djnh báo cáo dánh giá tác dç3ng mOi
tru'o'ng cua dir an NuOz cay ngoc tral Con Dao tal huyên COn Dao,
tmnh Ba Rja - Ving Tàü hQj ngày 01 tháng 12 nám 2020,
Xét nç31 dung btho cáo dánh giá tác d(5ng mOi trwOng cia dy' an NuOi cay
ngQc trai COn Ddo tgi huyn Con Dáo, tinh Ba Rja - Ving Thu dà dup'c chinh
tha, bô sung gii kern van ban sO 04/C V-MT dê ngày 29 tháng 03 nárn 2021 cia
Cong ty TNHHNgQc trai COn Dáo;
Theo d nghj cia Giám do'c Sà Tài nguyen và MOi tru'ô'ng tgi TO' trInh so'
.ui.fJL23../TTr-STNMTngày
thang.A.. nám 2021.
QUYET DINTh
Diu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tri.rô'ng cüa dir
an Nuôi cay ng9c trai Con Dào do Cong ty TNHH Ng9c trai Con Dâo lam ChU
dâu tr (sau day gi là Chü dâu tu dir an), duçic thirc hin tti huyn Con Dâo,
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tinh Ba Rja - Vüng Tàu vOi các ni dung chInh ti Phçl 1ic ban hành kern theo
Quyêt dnh nay.
Diêu 2. Trách nhiêm cüa Chü du tu dir an
1. Niêrn yt cong khai quy& djnh phé duyt báo cáo dánh giá tác dng
mOi tnrô'ng theo quy djnh pháp 1ut.
2. Thirc hin nghiêm ti1c ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi truèng
dã duçic phê duyt ti Diêu 1 Quyêt dnh nay.
Diêu 3. Quyt djnh phé duyt báo cáo dánh giátác dng môi trung cüa
dir an là can ciir dê co' quan nba nu'óc có thârn quyên kiêrn tra, thanh tra, giám sat
vic thirc hin các yêu câu ye bâo v rnOi trumg cüa di.r an.
Biu 4. TO chirc thuc hiên
1. Giao S Tài nguyen và Môi truô'ng kim tra, giárn sat vic thirc hin
các ni dung bào v môi tru'mg trong báo cáo danE giá tác dng môi tnthng dA
dugc phé duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan huyn Con Dào chi dao Phông Tài nguyen và
Môi trumg theo döi, giám sat vic thirc hin các cam két báo v môi trLr?Yng,
quàn 1 chat thai cüa Chü dâu tu dir an trong qua trInh triên khai thçrc hin nhäm
bào darn không gay ành huOng tiêu crc den các dOi tuçmg xung quanh.
Diu 5. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê t11r ngày k.
Diêu 6. Chánh Van phOng TiJy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Tài
nguyen và Môi truO'ng, ChÜ tch Uy ban nhân dan huyn Con Dâo, Thu truàng
cac co' quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chñ dâu tu dr an và các
to chü'c, cá nhân CO lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!.
No'i nhlmf'Z
-NhuDiêu6;
- Cty TNHH Ngc trai Con Dão Chü dâu tu' du an;
- B Tài nguyen và Môi trung;
- UBND huyn Con Dão;
- Chi cue BVMT;
-Luu:VT,HS,KT7.
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Ac NQI DUNG, YEU CAU yE BAO V MOI TRIJ?NG CUA
DI)' AN NUOI CAY NGQC TRAI CON DAO
••
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heo Quylt djnh so' . 44./QD- UBND ngày Q tháng I nám 2021 cia
Chi tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vung Tàu)
1. Thông tin v duy an
1.1. Ten dij an: Nuôi cay ngQc trai Con Dão.
1.2. ChU dr an
- Ten chü dir an: Cong ty TNIHH Ng9c Trai Con Dâo.
- Dja chi: Duông di Bn Dm, huyn Con Dâo, tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
1.3. Pham vi, quy mô cong sut dir an

Du tu xây dirng co sâ nuOi cy ngQc trai vi din tIch khu vçrc trén dt 1in
1.980,6 m2 (khu 1), khu dat m,t nuâc yen bin 3.999,5 m (khu 2) tai du&ng di Ben
Dam và khu mat nuóc biên 100 ha (khu 3) tai vjnh Con Sm, huyn Con Dão, tinh
Ba Rja - Vüng Tàu (ca 03' khu du nm ngoài pham vi, din tIch Vu?m Quôc gia
Con Dâo).
1.4. Các hang mlic, cong trInh chInh cüa dir an
TT

Hng ml1lc

A
1

KIIU 1
Dt xây dirng cong
trInh
Nhàvàn
phông!tnmgbày
Khochüa
Phông c.y
Nhànghicongnhan
Nhà v sinh
Khi nhà 3 tang
Khu xü 1 nuâc thai
Dt giao thông,
San bãi
Dt cay xanh,
thãm cö
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Din tIch (m2)
Hin trng Quy hoich
1ii

T 1 (%)
Hin
Quy
trng hoch
liii
100
100

1.980,6

1.980,6

1.166

549,5

480

-

468
30
140
48
-

500
49,5

24,23
23,63
1,51
7,07
2,42
-

544,6

1.030,3

27,50

270

400,8

13,63

58,87

Ghi chü

27,74
25,24
2,50
52,02
20,24

Phád&
toànbô
tróc
khi quy
hoach
lai
Xây mói
Xây mâi
Quy
hoach
1i toàn
bô
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TT

Hing mllc

Din tIch (m2)
Hin trng Quy hoich
1ti

B

KHU2

3.999,5

-

C

KHU 3

1.000.000

-

Tong (A+B+C)

T 1 (%)
Hin
Quy
tring
hoich
1i
100
100

-

Ghi chü

thay doi
KhÔflg
thay doi

1.005.980,1 1.005.980,1

1.5. Cong ngh san xut
Quy trInh nuoi thucng phm trai môi yang: chun bj 1ng nuôi -* chçn trai
ging - thâ nuôi -* chäm sóc, quân 1 - thu hoach trai.
Quy trInh nuôi cy ng9c trai môi yang: ch9n trai nguyen 1iu - xir 1 trai
nguyen 1iu truâc khi cy - cy nhân ngçc cho trai - xü 1 trai sau khi cay nuôi trai lay ng9c - thu hoach ngçc.
Các thông tin v dt an nêu trên can ci theo ni dung mô tá trong báo cáo
dánh giá tác dt5ng môi truàng cza dr an. hi dáu tw d an chju trách nhim ye
nhü'ng thông tin, so lieu dd nêu trong báo cáo DTM; thyv hin thi cOng xây dmg
dir an theo dtng thiêt kê, phuvng an thi cOng, ... dicctc các cci quan có thám quyên
thám a'jnh/phê duyt theo quy djnh.
2. Các tác dng môi trirông chInh, chat thai phát sinh tir thy an
2.1. Các tác dng môi trurng chInh cüa d1r an
STT

1. Giai
doin xây
diyng

Các hoit dng cüa dir an

Các yu t môi trtrrng có khã
näng phát sinh

- Hoat dng 4n chuyn nguyen - Bi kM thai
phrnmg
4t lieu xay dimg khu lvà giao
tiên may móc thit bj...;
thông di chuyn trên bin tü
- Tiêng on;
hoat dng chäm soc trai hin
- Nuc thai sinh hoat;
hftu tai khu 2, 3.

- Hoat dng thi công, xây dimg - Nuâc thai xây dipig;
các hang mlic cong trInh cüa dir - Chit thai rn xây di.mg;
u 1;
an, thp dt thiët bj.. •
- Cht thai rn sinh hoat;
- Hoat dng chàm soc trai hin
- Chit thai rn cOng nghip
htru tren bin tai khu 3;
thông thumg;
- Sinh hoat cüa cong nhân thi

3

STT

Các hot dng cüa dtr an
cong tai khu 1.

Các yu tI! môi trtr?rng có khá
Hang phát sinh
- Cht thai nguy hal.

- Hoit dng cUa các phuong
tin giao thông cüa D%r an;
- Hoat dng cüa trtm X11 1)
nithc thai;
2. Giai
don hott
dng

- Hoat dng sinh hoat cüa can
b cong nhân viên và khách
tham quan;
- Hoat dng nuôi trai thucing
ph.m, nuoi trai ly ngçc;

- Biii, khI thai;
- Tiêng on;
- Nurc thai sinh hoat;
- Chat thai nguy hal;
- Cht thai rn cong nghip
thông thu?ing;

- Hoat dng cüa may phát diên; - Cht thai rn sinh hoat.
- Hoat dng luu giü, ttp kt
ch,t thai.
2.2. Quy mO tInh chit cUa nithc thai
2.2.1. Giai doan xây dçrng
- Nuâc thai sinh hoat: S luçmg cong nhân trong giai doan thi cOng xây
dmg khoãng 36 ngu?ii (bao gm cong nhân thi Cong Va cong nhân chäm soc trai
trên bin), ithc tInh khi luqng nuéc thai khoãng 1,62 m3/ngày. Nuóc thai sinh
hoat chüa nhiu chit cn bã, ch.t hihi cci d phân hüy, chtt dinh duOng và các vi
khuân gay bnh nên có th gay ô nhim ngun nithc mt và diêu kin v sinh môi
tnr&ng nu không duçc xir l kjp th?yi.
- Nithc thai xây dimg: NuOc thai phát sinh tir qua trInh xjt rira phung tin
4n chuyn, uâc tInh khoâng 0,9 m3/lnItuAn. Dc tInh cüa loai nuâc thai nay là có
ham krqng chat rn lc lung cao và mt luqng nhö du mi.
2.2.2. Giai doan vn hành
- Nuâc thai sinh hot: Tng hrqng nuâc thai sinh hoat phát sinh trong giai
doan v.n hành khoâng 6,6 m3 /ngày. Nuâc thai nay có nng d các cht h'Iru cci d
phân hüy cao, khi khOng duçic thu gom và xü l phü hçip, chüng s phân hüy gay
müi và sinh ra các khI dc nhu H2S, NH3, mercapthane (RSH),... Ngoâi ra, nixàc
thai sinh hoat cOn chüa nhiêu các chat dinh duong nhu: N, P và dc bit là các vi
sinh vet, vi trüng gay bnh cho ngui.
- Nithc thai san xut: Ni.r&c thai phát sinh tü qua trInh so ch tách trai 1.y
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ngQc và v sinh diing cii, thit bj, nn san urc tInh khoãng 22,5 m3lngày. Ngun
thai nay có tInh chat cüa nizc thai so chê thüy san vói nông d các cht rn không
boa tan, chat ran lo lirng, các vi trüng gay bnh, chit hu cci hôa tan, cht dinh
duOng,. . .cao.
2.3. Quy mô, tInh cht cüa biii, khI thai
2.3.1. Giai doan thi cong xây drng
- Bi phát sinh ti'r qua trInh phá dc cong trInh hin hu'u;
- Biii phát sinh tr hoat dng cüa các phuong tin giao thông trong qua trInh
4n chuyên nguyen 4t 1iu, may móc thit bj và km thông trên bin;
- Bii va khI thai phát sinh tr các may móc, thit bj thi cOng xây dimg bao
gm bi, NON, SO2, CO, VOC...
- Biti phát sinh tCr qua trInh bc d, ttp kt 4t tu.
2.3.2. Giai doan van hành
- Biji và khI thai t1r hot dng cüa các phuong tin giao thông;
- Müi hOi phát sinh tü qua trInh phân hUy rae thai ti phông chcra rác va khu
virc tp kt rác;
- KhI thai tü may phát din dir phông;
- Müi hôi phát sinh tü h thng xr 1 nuâc thai;
- Müi hOi tü khu tQp kt lng nuôi d v sinh và thjt trai sau khi 1y t bào
rnO, thu ngçc.
2.4. Quy mO, tInh cht cüa cht thai rn cong nghip thông thithng
2.4.1. Giai don thi Cong Xây dimg
- Chat thai rn xây dmg: phát sinh trong qua trInh thi cong chü yu là xà
bn ti'r qua trInh phá d cong trmnh hin hüu; vt tu roi vâi, dii thi'ia, vim;. . . vâi khôi
liiçrng khoâng 4.832,76 tin.
- Chat thai rn sinh hoat: phát sinh tr hoat dng cüa cong nhân trên Cong
tnu?mg và cong nhân chäm soc trai trén bin (36 ngithi), tong khi luçmg khoãng
39,6 kg/ngày.
- Chit thai rn Cong nghip thông thu?mg: phát sinh tü hoat dng chäm soc
trai trén bin vói các thành phn nhix: xác sinh 4t biên, lông nuôi hu hOng, nhân
cay. Kh6i huçmg phát sinh khoãng 7.216 kg/tháng.
2.4.2. Giai doan v.11 hành
- Cht thai rn sinh hoat: phát sinh tü hoat dng sinh hoat cüa cong nhân
viên 30 nguii và khách tham quan (uâc tInh 100 luvt!ngay) vói khii huçing khoâng
50 kglngày.
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- Chit thai r.n cong nghip thông thu&ng: phát sinh tü hot dng nuOi trai
thumg ph.m, nuôi trai lay ngQc gOm các thành phân nhix nhân cay, thjt trai, vô
trai, 1ng nuOi hix hOng, xác sinh vt biên vói khôi 1ung phát sinh ithc tInh
455.520 kglnàm. Ngoài ra, thành phn phát sinh con có bun thai ttr h thông xir 1
nuâc thai vâi kh& hiçmg uc tInh 22,66 kglngày.
2.5. Quy mô, tInh chat cüa ch.t thai nguy hi
2.5.1. Giai dotn thi cOng xây dimg
- Cht thai nguy hai phát sinh trong qua trInh thi cong khoâng 36,2 kg, bao
gm du nhàt thai, giè lau nhim du mo, dâu que han, son roi vãi, bao bI dimg
son,...
2.5.2. Giai doan van hành
- Ch.t thai nguy hai giai don 4n hành bao gm du nh& thai, gié lau dInh
du, bong den hurnh quang thai, hp mirc in thai,. . . vth khôi luqng khoàng 23
kg/näm.
3. Các cong trinh và bin pháp bão v môi tru*ng cüa dir an
3.1. Vhhugomvàxü1nithcthâi
3.1.1. Giai doan thi cong xây dimg
- Nithc thai sinh hott: Chü dir an uu tiên xây dirng truc b tir hoai theo thi&
k quy hoach và dirng tam nhà v sinh d cong nhân sir dicing. Khi qua trInh thi
cong den các nha v sinh theo thit k cüa khôi cong trInh sê tiên hành d bO nhà
v sinh tam và xay dirng theo dung thit k.
- Nithc thai thi cOng: nithc thai ti'r qua trInh xjt rüa phuong tin thi cong
duçic thu gom vào ho dat dê lang can, tách du. H 1ng duçic b trI gân cng ra
vào cOng trtthng dê thun tin thoát rnthc thai vào rânh thoát yen dung Ben Dam.
3.1.2.Thu gom và xir l nithc thai giai doan 4n hành
-, Ni.rO'c thai sinh boat sau xü l so b b&ng b tir hoai 3 ngän và nuc thai
san xuat phát sinh tai dir an duçc thu gom và dn v h thng xir 1 nuâc thai t.p
trung dê xi:r l dat quy chuân k5 thut quc gia v nuóc thai ch bin thüy san
QCVN 11-MT:2015/BTNMT, ct A tnthc khi thai vào ngun tiêp nhn.
- Cong suit thi& k: 40 m3/ngày dêm
- Vj trI du n& xa nithc thai: nuc thai sau khi xir 1 dat quy chun k5 thut
quOc gia ye nuóc thai ché biên thüy san sê duc born du ni vào h thng thoát
nuâc cüa khu virc trên duOiig Tric Bäc theo dung quy djnh tai Diu 4 cüa Quyt
djnh so 43/2011/QD-UBND ngày 23 tháng 08 näm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh
Ba Ra - Vung Thu Ban hãnh quy djnh v phân vüng phát thai khI thai, xá nuc
thai theo quy chuân k thut quôc gia ye môi tnrng trên dja bàn tinh Ba Rja Vüng Tàu.
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So d quy trInh cong ngh xü l nuOc thai nhu sau:
Nuâc thai so ch
trai, v sinh diing c1i

Nróc thai sinh hoat
Dông xám

R luqc rae
Không khI

Dông den
V

V

H gom

Bhirrhoti

Ho thu gom tp
trung, kiêm diêu hôa
4,

H

Bàn dit

Bsinhhocmé

V

Be chüa trung gian

B chira bun

V

Loc áp lire
4,

Javel

CMt thai
ran cong
nghip
thông
thu'&ng

R&a lQC

Khir trüng
4,

Ngun tip nhn, Ct A,
OCVN 1 1-MT:2015/BTNMT
3.2. V xir 1 bii, khI thai
3.2.1. Giai doanthi cOngxây dirng
- Trang bj bâo h lao dng cho cOng nhân;
- Tuâi m b mt cat trên thUng xe ho.c dUng bat che phU xe chi cat xây d
tránh tInh trng rth vâi gch viin, cat, dá trên du?mg vtn chuyên và tránh bj gió thôi
tung cat trên thUng xe gay bvi;
- Tizi m b mt dçin cat vào nhng ngày n.ng gt, nhiu gió d han ch
phát tan biii vào môi tnrng xung quanh vói tan suât phun 2 gi/lân;
- Han ch nâng d 4t tu khi tthi dang gió math và ch9n góc d b& d& sao
cho khi nâng thUng Xe, thUng xe có th ngän can hithng thôi cUa gió thm han ché
phát tan biii do gió;
- Drng hang râo vách tole xung quanh dr an vira han ch phát tan biii ra
ung quanh i tm thp vUa dam báo an toàn cho cOng tnr&ng thi cOng;
- Xjt tha bánh xe dM vói các phixang tin vn chuyn, thi cong truic khi thi
khOi cong trithng, dc bit là vào nhirng ngày mua d tránh dat, cat dInh barn len
bánh xe sau do barn len mt duing và phát sinh biti khi tthi näng, gió;
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- Sir diing các phixing tin, thit bj duqc bão trI, bâo duOng và dàng kim
djnh kr, dam bão tiêu chun khI thai;
- Sü diing may chà nhám có h trçi hut biii;
- Khuyn khIch thirc hin han ct kim loai ngoài tthi di vâi nhttng chi tit
bàn, ct không c djnh vj trI thiêt bj dê dam bâo không gian thông thoáng.
3.2.2. Giai doan 4n hành
- [Ju tiên v sinh 1ng nuôi trên bin, han ch 4n chuyn 1ng nuôi v khu
vrc dt 1in — khu chüa vâ v sinh lng nuôi dé ban chê müi hôi;
- B trI them be ni trên bin d phcii khô 1ng nuôi trén bin và chi'ra lng
nuôi ch? v sinh trên biên;
- B trI them cong nhân thii vçi d v sinh lng nuôi trén bin nhm dy
nhanh qua trInh v sinh lông nuôi, giâm thii gian lint giü kéo dài và chi v sinh
cUng nhix khãc phic tInh trng không v sinh kjp lông nuôi trong thai gian dài;
- Kbu chira và v sinh lng nuôi duçic v sinh hang ngày, tránh ü müi;
- B trI cong nhân chuyên trách 4n hành h thng xir 1 nixóc thai;
- Tuân thu hiing dk vn hành do nhà th.0 dào tao, dam bâo 4n hành
thu&ng xuyên, lien tic h thông x1r l nithc thai;
- Tin hành thu gom, 4n chuyn bun thai djnh kSr theo dung quy djnh.
- Thu?ng xuyên kim tra và bão trI h thng phân phi khI và sltc khI dé duy
tn diêu kin hiêu khI dôi vói b hiu khI cüa h thng xü l nithc thai d giâm
thiêu vic phát sinh các khI gay mUi;
- Trang bj các thüng chira rae có np dy và hqp dng thu gom hang ngày,
không lint giU qua dêm;
- Các phông chua rae duçic v sinh hang ngày, tránh d rae roi vài ra ben
ngoài, nrnc ri gay mUi;
- Be tong hóa dixng giao thông ni b trong khu v1rc dir an; trng cay xanh
d?c theo hang rào và khu v1rc san truâc cUa dir an nhm tao cânh quan khu virc
dOng thai cài thin môi trung không khI xung quanh;
- Vào müa nng phun nrnc san bài d giãm bii và hGi nóng do xe 4n
chuyên ra vào dr an;
- Yêu câu tài xe tat may xc trong thai gian chi bc dc nguyen lieu, thành
phâm; cong nhân viên tat may dan b dôi vâi xe gn may;
- Dam bão 6ng khOi may phát din CO chiu cao phU hqp nhm tang khã
nàng pha bang khI thai vào không khI;
- Thjt trai sau khi rt'ra tách ngQc và tü con trai nguyen lieu dixçic thu gom vao
bao hoc thüng xp bâo quan lanh trong qua tnInh ch giao cho &in vj thu mua
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tránh phân hüy gay müi cüng nhu giâm d tucd cüa thjt trai.
3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, luu gift, quail i,
cong nghip thông thithng

1 chit thai rn

3.3.1. Giai dotn thi cOng xây dirng
- Chit thai sinh hot: B trI thüng rae, yêu cu cong nhân thirc hin quy djnh
ye thu gom chat thai sinh hott. 1(9 hçip dng vâi dan vj thu gom dja phuang dn
thu gom rae và dua di xir 19 theo dung quy djnh.
- Cht thai xây dirng: xà bin, gch vin, dt dá,... không nguy hai duc chü
dâu tu tn diing dê san lap mt bang; các ph 1iu nhu giây, sat thép, nhira, g&..
duqc thu gom, chuyên cho dan vj chirc näng theo quy djnh.
3.3.2. Giai doan van hành
- Cht thai sinh hott: phân 1oti, thu gom theo dung quy djnh v thñng chcra
bang nhica có nap dy bô tn trong phông ehüa rae (gôm 3 phông tti 3 tang, mi
phông 3 m). Khi dn thñ dim gom rae cüa dan vj thu gom, nhân viên phit trách
v sinh dr an së dy các thüng chüa ra dim tp kt d dan vj chüc nàng thu gom,
v.n chuyn di xir 19 theo dung quy djnh.
- Chtt thai rn cong nghip thông thuông: thu gom, phân l°aj và xft 19 riêng
bit di vi trng thành phân.
+ Lng nuôi hu hong di.rçic gom v kho chüa chat thai rn cong nghip
thông ththng có din tIch 14m2 d luu gift và chuyên giao cho don vi thu mua phê
lieu tái ch theo quy dinh.
+ Xác sinh 4t bin duçic thu gom vô bao, ct ming lixu gift tai kho chüa
cht thai rn cong nghip và chuyên giao trong ngày cho dan vj thu mua lam thüc
an chän nuôi theo quy djnh.
+ VO trai dugc thu gom, dóng vào thüng xp và liju gift trong kho chira có
din tIch 262,5m2. Djnh kS', Cong ty sê 4n chuyên ye Phü Quôc và ehuyên giao
cho Cong ty TN}II4 MTV Ngçc trai Ng9c Hiên — là Cong ty mc cüa Cong ty
TNHH Ngçc trai Con Dào d ch tác các san phâm thu cong m5 ngh.
+ Phit phm thjt trai duçic thu gom vào các tüi nilon, bào quàn lath và ban
lai cho các dan vj thu mua d ch biên thüc an.
+ Bun thai t1r h thng xu 19 nuóc thai: djnh kS' thuê don vj có chuc näng
dn thu gom bun thai phát sinh và xir 19 theo dung quy djnh.
3.3.3. Yêu cu v bâo v môi trung: thu gom, xà 19 các l°ai chat thai rn
sinh boat phát sinh trong qua trInh thirc hin Dir an dam báo cac yêu cu v an toàn
và v sinh môi tnix&ng theo quy djnh cüa Nghj djnh s 38/201 5/ND-CP ngày 24
tháng 4 nàm 2015 cüa ChInh phü ye quàn 19 chat thai và phê 1iu và Nghj djnh sO
40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa Chinh phü sfta di, b sung mt s
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diu cüa các nghj djnh quy djnh chi tit, huàng dn thi hành Lut Báo v môi
tnrYng.
3.4. Cong trmnh, bin pháp thu gom, hxu giü, qun 1, xir i chat thai nguy hi
3.4.1. Giai don thi cong xây dirng
- B trI kho chüa tm cht thai nguy h.i trên cOng trueing có din tIch 4m2.
Kho có nn d be tOng, vách ton che kin và có mái che không bj nuâc tt vào ben
trong, dng thai tránh rô ri chat thai ra môi tru?mg ben ngoài. Luu giü va xü 1
chung khi dr an di vào 4n hành.
3.4.2. Giai don van hành
- B tn kho chüa chit thai nguy hi có din tich 9 m2 t.i t.ng 1 cüa khi nhà
3 tng; mt san trong khu vrc hru giI bão dam kin khIt; không bj thâm thâu và
tránh nirác mua chãy tràn tr ben ngoài vào; có mái che kin näng, mua; báo dam
không chây tràn cht lông ra ben ngoài khi có s1r cô rô ri, do tràn. Chü dir an hçp
dng vói dan vj có chüc näng den thu gom và 4n chuyên chat thai di xir 1 theo
ding qui djnh.
3.4.3. Yêu c.0 v bâo v mOi trumg: thu gom, xi:r 1 ch.t thai nguy hai phát
sinh dam báo các yeu câu ye an toàn và v sinh mOi truang theo quy djnh cüa
Thông tu sO 36/20151TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nàm 2015 cüa B trithng B
Tài nguyen và MOi tnrng v quân l cht thai nguy hti.
3.5. Bin pháp giãm thiu 0 nhim ting On, d rung và 0 nhim khác
3.5.1.Giai doan thi cOng xây drng
- Bô tn ljch lam vic cüa các phuang tin so-le nhau v thai gian ho.c
không gian lam vic nhäm hin chê tác dng cong huing cUa tiêng on;
- Không vtn hành lien tic may móc trong thà'i gian kéo dài trên 4 gi, do
cac thiêt bj sir dung thi cOng có cixang d n cao;
- Tránh hoat dng may moe vào các khoãng thai gian nhu nghi trim, ban
dêm dê tránh gay phiên nhiu dn các dM tucmg xung quanh;
- Các thit bj, may móc s1r diing thi cOng dugc dang kim djnh kS' và bâo trI,
bão duong dê dam bâo hoat dng tot, d n, rung phát sinh thp.
3.5.2. Giai doan van hành
- Xây tu&ng each am, trang bj các b phn giãm n, rung cho may phát din;
- Kiêm tra k5' d can bang cUa các thit bj, may moe trong qua trInh 1p dat;
- Kiêm tra, bão trI djnh k: chi'i vic bOi tran, thay th& sfra chira các chi
tiêt hu hông hoäc CO dâu hiu không dam bão hoat dng an toàn, n djnh.
3.6. COng trInh, bin pháp phOng ngl'ra và lrng phó sir cô mOi truang
Các bin pháp phông ngz'ra, giám thiêu sy Co h thông xi'r l) nzthc thai
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- Khi sir c xày ra tin hành dóng van xà thai sau xü 1 ra ngun tiêp nhn;
- Thirc hin khc phiic sir c theo t&ng tnthng hçp;
- Nu hu hông thit bj thI tin hành thay th bang thit bj dir phông;
- Nu sir c ntng han thI tin hành giãm 1ucmg nuâc thai du vào ti'r 20 —
30% müc bInh thu?ing tai các diem dung nuóc có the giãm và giU nithc trong các
cong trInh dan vj cüa h thông xir 1. Nhanh chóng khäc phiic trong khã näng chju
tãi cüa h thông xü 1;
- Khi h thng bj sir c i müc d nghiêm tr9ng, không th khc phçic trong
khã nàng chju tãi hoc trueing hçip sir c rô ri nuc thai ra môi trung, Cong ty s
ttm ngung ho.t dng d khc phiic sira chtra.
Chz dy an có trách nhim thrc hin các binphápphông ngira, thigphó các
rzi ro, si c (cháy no, rô ri/tràn xàng dáu, trai chêt hang logt, ...) theo dtng các
quy djnh lien quan.
4. Danh myc cong trInh bão v môi triro'ng chInh cüa dir an
STT

Cong trInh/ bin pháp BVMT

Don vj

S hrçvng

01

Kho chüa cht thai thông thuing 14 m2

Kho

01

02

Kho chira chit thai nguy hai 9 m

Kho

01

03

H thng xi'r 1 nuOc thai 40 m3/ngày dêm

H thng

01

5. Chtro'ng trInh quãn 1 và giám sat môi trtrrng cüa chü dir an
5.1. Giai don thi cong xây dirng
- Vj trI giám sat: khu t.p kt chit thai cht thai rn và kho cht thai nguy hi
- Thông s giám sat: kh& luqng, chüng 1oi và hóa dan, chüng ti'r giao nhn
chit thai.
- Quy djnh hin hành: Nghj djnh 38/20151ND-CP v quân 1 chit thai và
ph 1iu; Thông tu 36/2015/TT-BTNMT v quân 1 cht thai nguy hi.
5.2. Giai doan 4n hành thu nghim — giám sat nuâc thai
- Giám sat dánh giá hiu qua xir 1 theo cong doan:
+ Cong don sinh hçc: du vào (1y ti b diu hôa), du ra (1ty tib
trung gian), các thông s giám sat: lixu luçing, BOD5 0' 20°C, COD, TSS, Amoni, tong
Nita (tInh theo N), tng Photpho (tInh theo P), tong dâu mc dng - thirc vat, do du.
+ Cong doan icc áp lire: du vâo (1.y ti b trung gian), du ra (1y ti d.0
ra ct 1c áp 1irc), các thông so giám sat: lixu luqng, BUD5 0' 20°C, COD, TSS.
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+ Cong dotn khü' trüng: du vào (1y tai du ra ct icc áp 1rc), du ra (1y
t.i tâu ra be khü trüng), thông si giám sat: luu luvng, tong coliforms.
+ Các mu nuâc ly trong giai dotn nay là mu t hçip (l.y mu nuéc tti 3
th?i diem khác nhau: dâu, giüa và cui ca san xuât, trn dêu vOi nhau).
+ Tn suit: ti thiu 15 ngày/ln; tng cong 5 ln l.y mu.
- Giám sat ctánh giá hiu qua xi l giai don 4n hành n djnh:
+ Mu nuórc thai du vào: ly tai b diu hôa, các thông s giám sat: pH,
BUD5 ô 20°C, COD, TSS, amoni, tng Nito (tInh theo N), tong Photpho (tInh theo P),
tong du mi dng - thirc 4t, Clo du, tng Coliform.
+ Mu nithc thai du ra: ly ti b du ra b khü trüng, các thông s giám
sat: pH, BOD5 a 20°C, COD, TSS, amoni, tng NitG (tInh theo N), tng Photpho
(tInh theo P), thng du môr dng - thirc vat, do dii, tng Coliform.
+ Các mu nuac ly trong giai dotn nay là mu don.
+ Tan suit: 1 ngày/ln; thng cong 7 ngày lien tip vói 8 mu (1 mu nithc
thai dâu vào và 7 mk nuàc thai d&u ra).
- Quy chun so sánh: QC\TN 11-MT:2015/BTNMT, ct A.
5.3. Giai don 4n hành thung mai
5.3.1. Giám sat cht lucmg nrncc thai
- Thông s giám sat: pH; COD; BUD5 & 20°C; TSS; amoni; tong Photpho
(tInh theo P); tng Nito (tInh theo N); tng Coliform; Tng d.u, mi dng th?c vet;
do du.
- Vj trI giám sat: 01 dim ti h ga thu gom nuâc thai truOc xi'r l và 01 dim
tai ho ga tiêp nhn nu&c thai sau xü l.
- Tn suit giám sat: 3 thángIln.
- Quy chun so sánh: QC\TN 11-MT:2015/BTNMT, ct A.
5.3.2. Giám sat chit krqng không khI xung quanh
- Thông s giám sat: Ting n, bi, NO2, SO2, H2S, NH3
- Vj trI giám sat: 01 dim g.n khu virc cng ra vào dir an tai khu 1 - khu virc
dat lien.
- Tn suit: 6 thángIln
- Quy chun so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT qui chun k thu.t Quc gia
ye chat luçing khOng khf xung quanh; QC\TN 06:2009IBTNIMT qui chun k thutt
Quôc gia ye mt so chat dOc hti không khI xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT
quy chuân k5' thut quôc gia ye ting n.
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5.3.3. Giám sat cht thai r.n — ch.t thai nguy hai
- Thông s giám sat: khi luqng, thành phn; tInh hInh thu gom và xü 1
chat thai; chüng tü chuyên giao chat thai.
- Vj trI giám sat: khu virc tp kt ch.t thai rn thông thithng và nguy hai.
- Ttn sut giám sat: thuing xuyên.
5.3.4. Quân 1 bun thai tr h thng xü 1 nithc thai
Trong giai doan 4n hành n djnh cüa h thng xü 1 nuâc thai (cui giai
dotn 4n hành thir nghim, truOc khi di vào 4n hành thuang mai), bun thai dugc
lay mu dê phân djnh tInh chat nguy hti cüa bun thai nhm xác djnh müc d nguy
hi cüa bun thai dê có bin pháp x1r 1 thIch hçTp.
Quy chun áp diing: QC\TN 50:2013/BTNMT: Qu chun k5 thu.t Quc
gia v nguöiig nguy hai dôi vâi bUn thai tU qua trInh xU l nuOc thai.
Sau khi có kt qua phân djnh, n&i thuc trithng hcip là ch.t thai nguy hi,
bUn thai phãi dugc k hcp dng chuyn giao cho dan vi có chirc nàng thu gom,
4n chuyn, xU l duâi dng ch.t thai nguy hai; nu không thuc tri1ng hcp là
cht thai nguy hti, bUn thai s k) hçip dng chuyên giao cho don vj có chUc näng
thu gom, 4n chuyn, xU l duâi dtng cht thai ran cong nghip thông thu6ng hoc
dan vj có chUc nàng thu gom, 4n chuyên, xU l bUn thai thông thithng.
6. Các diu kiin có lien quan dn môi trtr?rng
ChU d%r an phâi thirc hin cac yêu cAu sau:
6.1. ChU dir an phãi cam kt thrc hin nghiêm Lut Bâo v mOi tru?mg và các
quy djnh khác cUa pháp lut Vit Nam. Thirc hin thi cOng xây dmg drán theo
dUng thit k, phucing an thi công,... duçc các co quan có thâm quyên thâm
djnhlphê duyt theo quy dnh.
6.2. Không &rqc 4n chuyn dt, dá dôi du ra khOi khu virc dir an khi chua
có sir dông bang van bàn cUa ca quan có thâm quyên. Cam kêt thirc hin vn
chuyên, do chat thai ran xây dimg phát sinh trong qua trmnh thi cOng dir an theo quy
djnh pháp luQt hin hành và phucing an, vi trI, dja diem duçic cci quan có thâm
quyên chap nhn.
6.3. Kim tra, giám sat hoat dng thi cong xây dçrng và vn hành dr an bão
dam không gay tác dng tiôu crc den môi truô'ng, den an toàn cac htng miic cong
trInh dir an và các dôi tuçmg xung quanh khác, dc bit là các nguOn nuóc, ho chUa
nuâc sinh hoat.
6.4. Chi duqc di vào 4n hành sau khi du tu hoàn thành các cong trInh bão
v môi truông theo dUng quy djnh.
6.5. Thirc hin nghiêm tUc trách thim cUa chU dr an sau khi báo cáo dánh
giá tác dng môi triRmg dugc phé duyt quy djnh tai khoãn 7 Diêu 1 Nghj djnh so
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40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü v sira di, bô sung mt so diêu
cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hizâng dn thi hành Lust Bão v môi tri.rng.
6.6. Th%rc hin tuân thu Quyt djnh s 43/20 1 1/QD-UBND ngày 23/8/2011
cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye phân vüng
phát thai khI thai, xã nuâc thai theo quy chuân k5 thut quôc gia ye môi truông
trên dja bàn tinh.
6.7. Lp và gui k hotch 4n hành thu nghim các cong trInh xü 1 chat thai
cUa dir an cho Sâ Tài nguyen và MOi trung và Ui ban nhân dan tinh truOc It nhât
20 ngày lam vic, kê tü ngày bat dâu 4n hành thu nghim.
6.8. L.p h so d nghj kim tra, xác then hoàn thành cong trInh bào v môi
tru&ng theo quy djnh.
6.9. Trong tru?ing hçip xày ra sir c môi trithng, phâi 1p tue dfrng ngay rn9i
hoat dông, báo cáo UBNID huyn Con Dão, Sâ Tài nguyen và Môi truè'ng, BQL
Vu?m quôc gia Con Dão, kjp thai 1mg phó srcô, khac phiic hu qua và den bü mi
thit hai xãy ra dôi vOi cac dôi tuçmg bj tác dng bi boat dng cüa dci an.
6.10. Thirc hin tuân thu các quy djnh pháp 1u.t v tài nguyen nuâc và các
quy djnh có lien quan dôi vâi vic khai thác và su diing nrncc ngâm (neu co).
6.11. Thirc hin chi.rang trInh giám sat, quãn 1 môi trung dung theo nOi
dung báo cáo dánh giá tác dng môi trix&ng dä duçc phé duyt. Dnh kS' báo cáo
tInh hmnh thirc hin cong tác bão v môi tnthng ye S Tài nguyen và MOi trung de
kiêm tra, giám sat theo dung quy djnh.
6.12. Djnh kS' 06 tháng/1n báo cáo tin d trin khai thc hin dir an v Sâ
Tài nguyen và Môi trithng dê theo dOi, giám sat.

