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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA R!A - VUNG TAU

CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S& 4 ?t/QD-UBND

Ba Rja - Viing Tàu, ngày 4 tháng nãm 2021

QUYET D!NH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trtrbng cüa dir an
Nio vet, m& rng ho An Hãi, huyn Con Dáo, tinh Ba Rja - Vüng Tàu
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TNH BA RJA - VUNG TAU
Can th Lut T chjc chinh quyn ct/a phuviig ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Luát tha d'ôi, bô sung m(5t so ctiéu cüa Lu2t TO chic ChInh phü và Lugt TO chá'c
chInh quyên ct/a phwctng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Cän th Lut Báo v mOi truOig ngày 23 tháng 6 nám 2014;
Can th Ngh/ ct/nh sd 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näin 2019 cza
ChInh pht tha ctOi, bO sung mç5t sO ctiêu cáa các Ngh/ ct/nh quy ct/nh chi tiêt,
hithng dan thi hành Lut báo v mOi trOg,
Can ct'r Ngh/ ct/nh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 náin 2015 cüa
ChInh phi quy ct/nh ye quy hogch báo vmOi trirOng, ctánh giá môi trtrthig chiên
luv'c, ctánh giá tác ctç5ng mOi tru'Oiig và kê hogch báo v mOi trwàng,
Can cii' Thông tu sd 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 caa
Bç$ trtrOng B5 Tài nguyen và Môi triràng quy ct/nh chi tiêt thi hành mt sO ctiêu
caa Ngh/ ct/nh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cta Chmnh phi tha
ctOi, bO sung m5t sO ctiêu caa các Ngh/ ct/nh quy ct/nh chi tiêt, hithng dan thi
hành Luit báo v mOi tru'&ng và quy ct/nh quán lj hogt ct5ng d/ch vy quan trác
mOi tru&ng;
Theo ct ngh/ cáa Hç5i ctng thá'rn ct/nh báo cáo ctánh giá tác ct5ng môi
tru&ng cáa dl! an Ngo vet, m0 rç5ng ho An Hái, huyên Con Dáo, tinh Ba R/a Vüng Tàu hQp ngày 10 tháng 12 nãm 2020,
Xét nç5i dung báo cáo ctánh giá tác ct5ng mOi truàng caa dl! an Nqo vet,
ma r$ng hO An Hái, huyçn COn Dáo, tinh Ba R/a - Vüng Tàu ctä thicic chinh tha,
bO sung gi'ri kern van ban so 958/UBND-QLDA ngày 05 tháng 4 nám 2021 cáa
Uy ban nhán dan huycn COn Dáo;
Theo ct ngh/ cáa Giám ctóc S& Tài nguyen và MOi trirOiig tgi Ta trInh so
..L/TTr-STNMTngày .L. tháng...4.. nám 2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tnring cüa du
an No vet, m rng ho An Hái do Uy ban nhân dan huyn Con Dáo lam chü
dâu tu (sau day gi là Chü dâu tu dir an), du?c thirc hin ti huyn Con Dão,
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tinh Ba Ra - Vüng Tàu vi các ni dung chInh tai Phii 1iic ban hành kern theo
Quyet djnh nay.
Diu 2. Trách nhiêm cña Chü du tu dr an
1. Niêm yt cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
rnôi tnthng theo quy djnh pháp 1utt.
2. Thirc hin nghiëm tue ni dung báo cáo dánh giá tác dng rnôi trur&ng
dã duçic phê duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diu 3. Quyt dljiIh phê duyt báo cáo dánh giátác dng môi tnr?ing cüa
dir an là can cr dê cc quan nhà nrnc Co thârn quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thirc hin các yêu câu ye báo v rnôi truàng cüa dir an.
Diêu 4. To chi:rc thuc hiên
1. Giao Sâ Tài nguyen và Môi trung kim tra, giám sat vic thirc hin
các ni dung bão v môi tmOng trong báo cáo dánli giá tác dng môi truô'ng dã
duc phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Si Nông nghip và Phát trin nông thôn kiêm tra, giám sat vic
tuân thñ theo thiêt kê, phucing an, bin pháp thi cOng, phrn vi, din tIch, d sâu,
khôi krcmg 4t lieu dào dàp, cong suât, thii gian thi cong cUa d? an dã duçrc cci
quan nhà nuóc CO thârn quyên thâm djnh/phê duyt, báo darn không dê xáy ra
tinh trng mat nuàc, bj xâm nhp mn tai ho An Hái. Kiêrn tra, giám sat, huàng
dan chü dir an 4n hành ho chira, xá lü bão darn tuân thu theo quy trInh 4n hành
ho chira nurc, phucmg an an toàn dp va phông chông thiên tai duçic cap có
thâm quyên phê duyt theo quy djnh.
3. Giao Uy ban nliân dan huyn Con Dão chi dao PhOng Tài nguyen và
Môi trrnmg theo dOi, giárn sat vic thirc hin các giái pháp báo v môi trrnmg,
quãn l chat thai trong qua trInh triên khai thrc hin d1r an nhäm báo darn không
gay ánh huâng den các dôi llrçTng xung quanh.
Diêu 5. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày ks'.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Tài
nguyen và Môi tnr6ng, Giám dOe S Nông nghip và Phát triên nông thOn, Chü
tjch Uy ban nhân dan huyn Con Dáo, Thu tnràng các ca quan chuyên mOn
thuc Uy ban nhãn dan tinh và các to chuc, cá nhân có lien quan chju trách
nhim thi hanh Quyêt djnh này./.
No'inhânP'
- Nhir Diêu 6;
- B Tài nguyen và MOi tmOng;
- Ban QLDA DTXD huyn Con Dão;
- Chi cuc BVMT;
- Luu: VT, HS, KT7.
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guyk Cong Vinli

PHU LUC
Các nôi dung yêu cu v bão v môi tru*ng cüa dr an
vet, mcr rng ho An Hái, huyn Con Dáo, tinh Ba Ria - Vüng Tàu
heo Quyt ctjnh s.A2..L.../QDUBND ngày.. . tháng.nám 2021 cáa
ChÜ tjch UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu)

1. Thông tin ye dtr an
1.1. Ten dir an: Nao vet, rnó rng h An Hãi, huyn Con Dão, tinh Ba
Rja - Vüng Tàu.
Dja dim thirc hin dl! an: huyn Con Dão, tinh Ba Rja - VUng Tàu.
1.2. Chü dâu tir dir an
Chü dtu lit di! an: Uy ban nhân dan huyn Con Dáo.
Dja chi: s 28 Ton Due Thtng, huyn Con Dão, tinh Ba Rja - Vüng Thu.
Diên thoai: 0254 3830 157
Ngi.rii dai din: Lê Van Phong

Chrc vii: Chü tjch

1.3. Phtm vi, quy mô cong sut dir an
Thi!c hin du tix xay drng cong trInh Nao vet, mi rng h An Hái trên
tong din tIch dat khoãng 24,3 9 ha.
(Theo Quyt djnh s 2941/QD-UBND ngày 31/10/2019 và Quyêt d'jnh so
3976/QD-UBND ngày 30/12/220 cla Uy ban nhán dan tinh Ba Rja Vüng Tàu
ye vic phê duyt và diêu chinh, bô sung dr an dâu tu xây dyng cong trInh Ngo
vet, ma rang ho An Hái; van ban so 2776/SNN-CCTL ngày 31/10/2019 thông
báo kêt qua thám djnh dy' an và ,ván ban so 3683/SNN-CCTL ngày 07/12/2020
cia Sá Nông nghip và Phát triên nông thôn thông báo kétquá thâm djnh ctiêu
chinh dy' an ctâu tu' xOy dy'ng cOng trInh ngo vet, ma r5ng hO An Hái, huyn Con
Dáo).
1.4. Các hing miic cong trInh cüa dir an
Hng mite

Stt

Don vj

Tr! so

A. Các htng mite cong trInh chInh
I

Các hng miic cOng trInh hin hfru, tiêp tiic sfr diing

1

Tràn xã Iü ttr h An Hãi 2 ra biën
Cao trInh nguörng

m

+2,62

Brngtràn

m

14,0

2
Stt

H3ng mite

Don v

BTCT

Kêtcâu
II

Các hng mIic cong trinh du tir xây dirng mó'i

1

Dp trail

1.1

Trànxã1fltich AnHãi 1 quaAnHãi2
HInh thüc tràn

Dp tràn thirc diving. Dtp tràn có
mt cat cong bang cách bat các góc
cüa mt cat hInh thang

Cao trInh dinh dp tràn

m

+3,0

Bêrngtràn

rn

25,0
BTCT M300

Kêt câu
1.2

Tràn xá lii lam mi tr h An Hái 2 ra bin
Cao trinh nguông

m

+ 1,0

B rng tràn thông nuOc

m

5,0

Chiu dài nguäng trân

m

10,30
BTCT M300

Kêt câu
2

Cong thu nithc vào ho An Hái 1
KIch thi.thc (BxH)

m

5,0 x 4,5

Caotrinhdáycông

m

+0,0

Chiu dài than cng L

m

48,00
Cng hp BTCT M300

Kt cu
3

TrI s

Cng thu nithc vao h An Hãi 2
Kich thrnc (BxH)

m

5,0 x 4,5

Cao trinh day cng

m

+0,0

Chiu dài than cng L

m

9,0

Két cãu

Cng hp BTCT M300

Don vj

Trj S6

Chiêu rng rnt drning

m

6,0

Chiu dài dung

m

8 10,0

Cao trInh mt di.thng

m

4,5

Cãnh quan hai ben dithng

m

5,0

Viahè

m

2,0

Hing miic
Nâng cp tuyn dung Hoàng Phi Yn

Ket cau
5
5.1

Lam mói tuyn dixng yen h6
Tuyên di.thng Ti
Chiu rng mt duô'ng

m

5,5

Chiêu dài dithng

m

283,77

Cao trInh mt dung

m

4,5

Kt câu
5.2

Mt du&ng be tong nha.

Tuyên thrng T2
Chiu rng mt duOng

m

5,5

Chiu dài du?ing

rn

157,64

Cao trInh mitt dung

m

4,5

K& cu
6

Mat dung be tong nhua. Via he lát
gach con sau

Mt dithng be tong nhira.

Kè bão ye mái b h
Chiu dài kè báo v h An Hãi 1

m

1.489,20

Chiu dài kè báo v h An Hái 2

m

1.273,30

Cao trInh dinh b bao

m

+5,0

Be rng dinh b bao

m

2

Máid6c

m

1:1,5

B. Các htng mvc cong trInh pht trç'
Bãi chüa tam vat lieu nao vet
1.1

Bai chüa tam s6 1, diên tIch 10.232 m2

Vat lieu

D.t dp

4
Don vi

Trj s

Cao trmnh dinh bi bao

m

+5,0

B rng dinh bi bao

m

2

Máidc

m

1:1,5

Stt

Hing miic

1.2

Bài chüa tm s 2, din tich 13.604 m2

Dat dAp

Vat lieu
2

Drning thi cong trong h

06 dithng

3

• .
Lan trai thi cong dir an

Sü dung container
20Feet

4

H thng dip din

C. Htng miic cong trinh bão v môi tru*ng chInh
1
1.1

1.2

H tMng 1ng nithc tai 02 bãi chüa tam
Taibaichüatamso 1
Diên tIch chüa vat lieu nao vet

m2

8.932

Din tich dê bao và mung dn nmfc

m2

750

Din tich h lang niic

m2

550

Diên tIch ch(ra vt 1iu nao vet

m2

12.014

Din tIch dê bao và muong dn nm9c

m2

880

Din tich ho lang ninrc

rn2

710

Tai bài chira tam s 2

2

Nha ye sinh di dong
•

01 Cai

Cóbphtchüacht
thai

3

Thüng chüa rae thai sinh boat

02 cái

Loi 120 LIt

4

Thüng chira rác thai nguy hai

01 cái

Loai 80 Lit

5

Thi& hi chira du can thai, CTNH
dng long

0lcai

1.5. Cong ngh san xut, vn hành cüa dir an

5
Chun b rnt bng thi công, lan
trai

ithái
atquang;
thirc vt.

> Ting On, chat thai
rn, rnrôc thai cüa
cOng nhân, do dirng
lántri

Phát quang mt bng thi công,
dinh vi tim tuvén

Dàp ngän cong thông hO An Hãi 1 và
2, barn c?n h I qua hO A Hãi 2

Tháo và barn cn niiâc tfr ho An
Hãi 2 qua hO An llãi I

Thãnh phn lu cop, chtrn
lolngãnhhuàng venbiên

k -----

I

dtr&ng thi cOng trong ho 1,
dn b& bao bãi chüa tarn sO 1

diring thi cong trong h&
dào bi bao bäi chüa tam sO 2

Lam

Lam

> Thành phân hih cc ch1t t4n LE
- lci lung änh Iurang venbien
Thi cOng nio vet lông ho An Hâi
1. van chuvên den bãi chIra tam

Thi cOng n?o vet lông ho An Hãi
2. van chuvên den bài chira tam

) Tiêng khi thai d ) phiicmg
tin thi c&ig, C
on

-

Thi cOng cng
ntróv, tràn xâ
lii. ia cO mái kè hO An 1-iãi 1
lay

I

Thi cOng cOng
nixâc, tràn xá
lfl. ia cO mái kê hO An Hài 2

Thi cOng các tuyên ththng Hoâng
Phi Yen. TI. T2. dum yen hO

lay

Tiéng khi thai
do phuong tin thi
cOng, CTR.
on

Up dt Ian can, cay xanh, chiêu
sán.... các tuvên disôn€

bàn thin h và dua yb sir
duing

Xây dxng quy
trInhvãnhãnhhO
chfranuàc
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(Các thông tin v dy' an nêu trên can cz'r theo n5i dung mô tá trong báo
cáo dánh giá tác d5ng mói tru'thig cta dy' an. Chi dáu tu' dy' an chju trách
nhirn ye nhth'zg thông tin, so lieu cid nêu trong báo cáo DTM, thy'c hin thi cOng
xáy dy'ng dy' an theo dtng thiêt kê, phu'o'ng an thi cOng. ... ctu'Q'c các co quan cO
thám quyên thâm djnh/phé duyt theo quy ct/nh).
2. Các tác dng môi tru*ng chInh, chat thai phát sinh tir diy an
2.1. Các tác dng môi tmxng chInh cüa dir an
Giai don

Thi cong
xay dijng
cac hing
miic cüa
drán

Vn hành
durán

Các hoit dng

Các chit gay ô nhim chInh

- Hoat dng nao vet h An Hái 1 - Bi, tiêng on, d rung, khI
vàAnHái2.
thai phát sinh tü các hot dng
- Thi cong xây dirng các hang may móc, các phixang tin ccx
m1ic: dp tràn; cong thu nuâc; giYi,...
dithng Ti, T2; nâng cap drnxng - Nrnrc thai, chit thai rn tü
Hoàng Phi Yen và kè mái bO' sinh hoat cüa can b, cong
ho.
nhân lam vic tai cong tru?Yng.
- Hot dng cüa may moe, thit - Chit thai nguy hai tü hoat
bj tti cong trithng nhu may dng süa chCra, bão duông
dào, may xüc, may ñi, tram phucxng tin thi cong.
nghiên sang,..
- Vat 1iu nao vet.
- Hoat dng cüa các phucrng tin
ccx gii, vn chuyên và xüc bôc. - Nithc mua chãy trail qua bãi
chüa tam vt 1iu nio vet,
- Hoat dng và süa chüa, bão nuâc ri tü vt 1iu nio vet.
duông djnh k cüa cac phucxng
- Rüi ro, s1r céi trong qua trInh
tin ccx giâi 4n chuyên.
thi cong xây drng, nio vet hO.
- Can b, cong nhân viên lam
vic tii cOng tru?lng.
- Khâ näng sat 1?x do qua trInh
Hoat dng tIch nithc, diêu tit mx rng din tich ho.
lü vào müa rnua.
- Rüi ro, sr Co trong qua trInh
van hành ho chüa.

2.2. Quy mô, tInh ch.t cüa nuOc thai
2.2.1. Nithc thai sinh hoat
- Giai doan thi cong dir an: Tng luu luçing nithc thai sinh hoat phát sinh
khoãng 2,45 m3/ngày dêm. Thành phân chat o nhiêm bao gôm: các chat cn bä,
chat la krng (SS), chat hü'u ccx (BOD/COD), chat dinE duOng (N, P), vi sinh,...
- Giai doan v.n hành h: Luqng nithc thai sinh hoat phát sinh tü can b
quãn l ho khoáng 45 llngây.
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.2.2. Niric mua cháy tràn qua bài chira t?m vt 1iu nto vet trong giai
i cong dir an
intIch khu vçrc bAi chüa tam s 1 là 10.232 m2, din tjch khu vixc bãi
tam so 2 là 13.604 m2. Din tIch dat lam dithng giao thông và m& rng ho
77ha, trong do din tIch các bãi chüa tam v.t 1iu nao vet 11am trong din
tich dat lam dithng và ma rng nell có the tInh din tIch hung mrac mua là
8,77ha, tucing ducing 87.700 m2 thI lixçing nuac mua phát sinh trong qua trinh
xây dirng, chuân bj mitt bang uac tInh khoãng 7.992,5 m3/tháng, tucing duccng
khoàng 266 m3/ngày. và luçng nixac mua cháy tràn qua mi bài chira tam vt 1iu
nao vet khoãng 50 m3/ngày.
- Thành phn chtt 0 nhim chInh bao gôm: chat ran lci hmg,..
2.2.3. Nithc H tir vt lieu nao vet tai bãi chiira tam trong giai doan thi cong
dir an
Lm7ng nithc ri ra trong qua trInh thi cong nao vet tü các bãi chüa tam
kboàng 6.65 0 m31bài chüa. Nithc ri duçc thu gom, lang 19c qua ho lang và duçc
trã lai ho An Häi.
2.3. Quy mô, tInh ch.t cüa biii, khi thai, ting n
2.3.1. Biii, khI thai trong qua trInh thi cong dir an
- Biji, khi thai: phát sinh tü qua trInh nao vet, van chuyn Vtt 1iu nto vet
ye khu vrc lixu chüa, tr qua trInh thi cOng xây dirng.
- KhI thai ta các phucing tiên nao vet, phi.rang tin vtn chuyn, phucng tin
thi công: Các phuo'ng tin thi cong cci giai, van chuyên và dào, xüc së phát thai
ra mt luçing khI thai khá lan chra các chat ô nhim nhu biii, SO2, CU, THC,
NON, VOC,...
2.3.2. Ting n, d rung tü khu vrc nao vet, tuyn dithng v.n chuyn
Tiêng on chü yu tác dng trirc tip dn cOng nhân trên cong trithng. Trong
qua trInh triên khai xây dijng dir an, tiêng on, d rung chü yeu phát sinh tü các
boat dng cüa may moe thi cong và phLrang tin van chuyên.
2.4. Quy mO, tInh chit cüa chit thai ran thông thuang
2.4.1. ChAt thai rAn sinh hoat
- Giai doan thi cong d1r an: Tng khi lugng chAt thai ran sinh boat cüa
lung cong nhân (ti da 35 cOng nhân boat dng dng mi ngày) phát sinh trong
qua trInh thi cOng khoãng 17,3 kg/ngày.
- Giai doan van hành h: Tng khi lugng chAt thai rAn sinh hot cUa nhân
viên van hành h và khách tham quan khoáng 10,5 kg/ngày.
Thành phAn chU yu trong chAt thai ran sinh hoat gm: thtjc phâm, rau qua,
thüc an du thua; cac loai bao gói dçrng do an, thüc uOng; nhira, plastic, kim
loai,...

8
2.4.2. Chit thai rn thông thiRng phát sinh trong qua trInh thi cong dr an
Tong kMi luç)'ng chAt thai rAn thông thung phát sinh trong qua trInh thi
cong khoãng 2,42 tân!toàn b thai gian thi cong cong trInh. Chat thai ran thông
thithng chü yêu là các loai phê thai ri vài trong qua trInh xây dirng và các bao
bI dirng nguyen vt lieu xây dirng nhu: dat da, gch, xi màng, sat thép vin, bao
xi mäng, xà ban...
2.4.3. Vt lieu nao vet phát sinh tir qua trInh nao vet h
Tng lixcing vt 1iu nao vet phát sinh trong qua trInh nao vet khoãng
254.387 rn3, trong do khi hicing nto vet ho An Hãi 1 khoãng 148.053 m3 và
khôi liiçing nto vet ho An Hãi2 khoãng 106.333 m3. Dâtsü diing däp tai d? an
khoàng 89.800 m3, con lai khôi krçing v.t lieu nao vet can vn chuyên ra khOi
khu vrc dir an khoãng 164.586 m3.
2.5. Quy mô, tinh chAt cüa chAt thai nguy hai phát sinh trong qua trInh thi
cong dir an
Tng khi lucing chAt thai rAn nguy hai phát sinh trong qua trInh thi cOng
khoãng 1.764 lit dâu nh&t thai và 2,8 kg gié lau dInh dâu mo.
3. Các cong trinh, bin pháp bão v môi tru'o'ng ciia dtr an
3.1. Giãm thiu ô nhim nrnfic thai
3.1.1. Nmc thai sinh hoat
Trong giai doan thi cong dir an: Trang bj 01 nhà v sinh di dng cO b t11
hoai tam thoi và k' hqp dng vi Ban quàn 1' cong trInh cong cong huyn Con
Dão d thu gom 1ung nmrc thai sinh h9a tir các nhà v sinh mang di xü 1' theo
quy djnh theo djnh kS' 2 dn 3 1An11 tuAn.
3.1.2. Nithc mixa chay tràn qua bài chüa tam vt 1iu nao vet và nithc ri tr
vat lieu nao vet
- Di vi nithc mua chãy tràn: DAp b bao xung quanh bãi chcra, tin hành
dào miing, rãnh thu gom thoát nithc xung quanh bãi chira, c1i the:
+ H thng b bao chAn xung quanh khu vrc bãi chüa: chiu rng dinh b
bao là 2m, chiêu cao 5m, mái dôc m=1,5; chieu dài khoãng 800rn.
+ H tMng mung dn nmc xung quanh khu vrc bãi chüa tam: chiu rng
phia trên là 0,8m; chiêu rng phIa drni là 0,5m, chiêu sâu là 0,5m, chiêu dài
khoãng 800m.
Nithc th các muorng dn theo d déc dja hInh chãy tp trung v hlAng
näm trong khu vrc bãi chira, lang 19c tmc khi thoát ra h thông mi.wng dan ye
ho chüa An Hãi 1 (dôi vâi bài chura sO 2) và hO An Hai 2 (dôi vYi bài chira sO 1).
- Di vi nithc thai (nuâc ri vt 1iu nao vet) tr qua trInh rOc niioc:
+ DAp bi bao và dào muang dn rnthc xung quanh bãi chüa nhm thu gom
toàn b ntiàc ri ra tir vtt 1iu nao vet ye ho lAng nAm trong khu vtrc bãi chüa,
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y sat b?i h d lAng l9c các chAt k mng sau do chãy ra h theo mung dk
+ H lAng nixàc bãi chüa tm s 1 có din tIch 710 m2, h lAng ti bäi chira
có din tIch 550 m2. Chiêu sâu trung bInh ho lang khoãng 3,5m, ho diigc
jet kê 3 ngàn dê dam báo nguôn nuc thoát ra ngoài môi tnrông dã duçic trong,
sach.
Bãi chiira vat lieu
nao vet

H tMng mixong
dn rnxâc
1

Thu ye h lang
nh'ac
1

Lang bc

Chãy v h

Hrnng thoát nizâc và sci d thoát nithc bäi chiira tam 4t lieu san lAp

H lAng xü 1r nithc tai bai chira tam 4t 1iu nao vet
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3.1.3. Các bin pháp giám thiu tác dng dn ttng nrnc ngm do hoat dng
thi cong nao vet, tháo nithc ho An Hái
- Tuân thU nghiêm các bin pháp thi cong dã duqc phê duyt.
- Th?c hin các giái pháp thu gom nrncc mua chãy tràn qua bãi chUa tam,
nithc ri bUn tü vt 1iu nao vet tai bãi chUa tam, lang bc truó'c khi thoát ra ho,
giãm thiêu tác dng den tang nrnc ngâm tfr khu virc nay.
3.1.4. Yêu cu v bão v môi tnrng: Thu gom, xfr 1r toàn b nithc thai
sinh hoat và ni.rc thai phát sinh tfr hot dng nao vet, bão dam dat các tiêu
chuân, quy chuân quôc gia ye môi tnrông hin hành tnthc khi xã ra môi tnthng;
thu gom, lang 19c nithc mua chãy trail khu virc dir an, dam bão không lam ành
huâng xâu den mOi trung khu vrc dir an và lan can.
3.2. Giám thiu ô nhim biii, khI thai
Thirc hin các bin pháp: Trang bj các bat che phU xe vtn chuyn 4t lieu
nao vet, dat nao vet; Các thiêt bj may móc xây dirng sê duc kiêm tra bão di.rng
thithng xuyên dê dam bâo diêu kin 4n hành tOi iru; Các ph'txcmg tin vn
chuyên nguyen 4t lieu ra khOi cong trInh dêu phãi dirçc rfta sach dê không
mang theo dat cat ra khôi cong trmnh và gay ô nhim biii cho các dithng giao
thông cüng nhu gay mat m9 quan do thj; Thung xuyên phun xjt nuc dithng
giao thông, bãi chUa tam vt 1iu nao vet nhäm tránh phát tan bii.
3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, luu gift, quàn 1 cht thai rn
3.3.1. Di vi rác thai sinh hoat phát sinh trong qua trInh thi cong dir an
Phân loai và sfr d1ing các thUng chfta có dung tjch phU hçip d luu chUa; K
hçip dOng vâi Ban quãn l cong trInh cong cong huyn Con Dão dê thu gom, vn
chuyên và xfr 1 theo quy djnh.
3.3.2. Di vâi chit thai rAn thông thithng phát sinh trong qua trinh thi cong
dir an
Thu gom, km chUa tai bãi chIra tam, k' hp dng vi dGn vj có chUc näng
den thu gom, xft 1' và vn chuyên dUng quy djnh; Han che các phê thai trong thi
cOng; Ttn dicing các phé 1iu là chat tro, không gay dc nhu dat cat ckr.. . d san
lap mt bang lam dithng giao thông...
3.3.3. D v9i vat lieu nao vet
Vt lieu nao vet h An Hài sê dixc tap kt tam thi tai 2 bãi chUa tam nAm
trong khu virc dir an. Sau do, vt lieu nao vet sê duc v.nchuyên den bài do dã
duçc UBND huyn COn Dão chap thu.n tai van bàn so 261/UBND- TNMT
ngãy 04/02/2020.
Kt thUc thii gian thi công, ChU dr an phai hoàn trà lai hin trang ban dâu
02 khu virc kru chUa tam vt lieu nao vet trong khu virc dr an.
3.3.4. Yêu ctu v bão v mOi tnring: Thu gom, xft 1' các 1°a chAt thai rAn
thông thu?ing phát sinh trong qua trInh thirc hin Dr an dam bao các yêu câu ye
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an vã v sinh môi truing theo quy dijnh cüa Nghj dnh so 38/2015/ND-CP
24 tháng 4 11am 2015 cüa ChInh phü ye quãn 1' chat thai vâ phê lieu và
djnh so 40/2019/ND-CP ngáy 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phñ sira di,
ung mt so diêu cüa các nghj djnh quy dijnh chi tiêt, hithng dn thi hành
t Báo v môi tnxng.
3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, km gilt, quãn 1 chAt thai nguy hi
trong qua trInh thi cOng dir an
3.4.1. Bin pháp thijc hin: Han ch vic si:ra chlta may móc tai cong
truing (chi si:ra chita trong tnthng hgp s1r cô); Trang bj các loi thitng chra chAt
thai nguy hai tai khu virc cong trithng; Thu gom toàn b krçing dâu m thai vá
gié lau vào các thling chcra riêng bit dt trong khu vrc Co mái che; K hqp
dông vi các dan vj có. chltc. nàng thu gom và xli l sau khi cOng trInh hoàn
thiên.
3.4.2. Yêu cAu v bão v mOi trithng: thu gom, xlt 1 chat thai nguy hai
phát sinh dam báo các yeu câu ye an toàn và v sinh môi trix1ng theo quy djnh
cüa Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nàm 2015 cüa Bô trurng
Bô Tài nguyen vã Môi truOng ye quail 1' chat thai nguy hai.
3.5. KMng ch 0 nhim do ting n, rung trong qua trInh thi cong dir an
Thirc hin báo dung may moe, thi& bj thi cOng thung xuyên trong su&
thii gian thi công; không thirc hin các cong vic gay rung dng và tiêng on lan
vào các gia nhay cam nhu: dâu gia sang, gia trua vâ tôi; Trang bj dO bão h lao
dng, khâu trang bjt miti-ming, nOt tai chông On,... cho nguai lao dng.
3.6. Các bin pháp giãm thiu tác dng dn cánh quan thiên nhiên, h sinh
thai t1r nhiên cña h khi tiên hành nao vet và thi cOng các hang mic cong trInh
- Thc hin dir an tuân thu theo dñng k hoach, giãi pháp thi cOng, quy
trInh nao vet dä duçic duyt;
- Không dê rO ri, rai vãi du nh& xung mt nrn'yc, xung day h trong
su& qua trInh nao yet, thi cOng cOng trInh;
- DAp lai lap yt 1iu nao yet thAm yu day h hintrng sau khi nao vet
xong dê gilt lai 1 phân h thus' sinh, dng thirc 4t day dê thIch nghi phát triên
sau khi h dua yào tIch nithc;
- Nghiên clru trông 'ai diên tIch nhO sen, sung a môi h d nhân ging tao
cãnh quan thiên nhiên tai ho An Hãi 1 và ho An Hãi 2.
3.7. Bin pháp d9n dçp mt bAng khu nhà kho, lan trai, ban chi huy cOng
tnthng, cai tao mt bAng bãi cha tam.
Thu d9n v sinh toàn b mt bAng: D bO nha clia, lan trai, san lAp trã lai
mt bAng a cãc khu iOn trai, duang thi cOng tam.
3.8. Cong trinh, bin phap phông nglra yà 1mg phó sir c
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3.8.1. Bin pháp giäm thiu sir c do vô' cng ngän gia 02 h khi xá nufic
cüa ho An Hái và phuong pháp can bang nrnc
- Th?c hin thi cong vic dp ngän cong thông nucc giia 02 ho theo dung
thiêt kê, dam bão tInh an toàn cho qua trInh thi công;
- Lien tiic theo dôi cng thông rnthc gira 02 M d phát hin cac nguy Ca
có the xáy ra sir cO dê có bin pháp irng phó kjp thai dê không xáy ra dan den
các ánh hu&ng hcn den vic thi cong các hang miic cOng trInh.
- Dan v thi cong se b trI 01 barn dr phông d barn xã nithc mt ra bin
trong tnthng hçp theo dOi phát hin khá näng có the xáy ra sr có do mat can
bang nuó'c giüa 02 ho.
3.8.2. Bin pháp giãm thiu sij c sat 1, xói mOn dung xung quanh b h
trong qua trInh thi cOng
- Nao vet diing quy trInh, bin pháp thi cOng dã duçic duyt Nao vet, mi
rng dñng cao d thiêt kê, ranh gii và dung h sO mái doe b hO). Tuân thu
dung phucing an thi cong và thai gian, ljch trinh dugc phê duyt khi thi cong
cong trmnh.
- Thrc hin giárn sat thuing xuyên trong qua trInh thi cong d diu chinh
kjp thii ye tiên d, toe d và khôi krçng nao vet phü hçp trong tong the vic thi
cong các hang miic khác cüa cOng trInh.
3.8.3 Chü dir an có trách nhim thirc hin các bin pháp phông ngüa, 1rng
phó các rüi ro, s1r cô (cháy nO, rO ri/tràn xäng dâu,...) theo dung các quy djnh
lien quan.
4. Danh miic cong trInh bão v môi trithng chInh cüa dir an
STT
1
1.1

1.2

Htng miic cong trInh

DVT

S lu'çrng

Din tIch chua vat lieu nao vet

m2

8.932

Din tich dê bao và muang dn nuic

rn2

750

Din tich hO lang nithc

rn2

550

Diên tich chua vat lieu nao vet

m2

12.0 14

Din tIch de bao vâ muang dn nrn9c

m2

880

Din tfch hO lang nuc

m2

710

H thng 1ng niicc tai 02 bãi chra
tarn
Taibãichüatamsô 1

Tai bãi chua tam s 2
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Nba vç sinh di d9ng

01 Cai

cobph&chüacht
thai

Thüng chüa rae thai sinh ho.t

02 cái

Loai 120 LIt

4

Thüng chira rae thai nguy hai

01 cái

Loai 80 Lit

5

Thit bi chira dâu can thai, CTNH
dng long

0lcai

5. Chirong trInh quãn 1 và giám sat môi trirong cüa chü dir an
5.1 Giai doan thi cong xây dirng
5.1.1. Giámsátrnthc mat
- V tn giám sat: 01 mu rnthc mt trên kênh dk dông tnrâc khi chãy ra
bin.
- Thông s giám sat: pH, BOD5, COD, DO, Clorua, TSS, Amoni, tng d.0
mô, Nitrat, Photphat, Coliform.
- Quy chun so sánh: QC\TN 08:2015/BTNMT, ct A- Quy chun k9 thu.t
qu& gia v chit lung nithc m.t.
- Tan suit giám sat: 02 thángI1n.
5.1.2. Giám sat không khI xung quanh.
- Vj tn giám sat: 01 mu tai diu h An Hài 1 (khu virc gtn di.thng L
Thithng Kit), 01 mk tai giüa 02 ho (duing Hoàng Phi Yen), 01 mu tti cuoi
ho An Hái 2 (khu virc dithng di Ben Dam).
- Thông so giám sat: Tiêng on, Biii, SO2, NO2, CO.
- Quy chun so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT.
- Tn suit giám sat: 02 thángIln.
5.1.3. Giám sat nithc dithi dt
- Vj trI giám sat: oi vi tn tai nhà dan cách ranh giOi di,r an 200m v phia
Miêu Ba Phi Yen.
- Thông s giám sat: Mirc ninyc, pH, dO cüng, C1, NO3 , NO2- SO42-, Fe,
Coliform, E. Coli.
- Quy chuân so sánh: QCVN 09:2015/BTNMT.
- Tn sut giám sat: 02 tháng!lân.
5.1.4. Giám sat rnthc bin yen b
- Vj trI giám sat: 01 vj trI tai khu virc tip nhtn nràc xã cn cüa h An Hãi
2 ra bin.
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- Thông s6 giám sat: pH, DO, TSS, N-NH4 , P-POt, Florua (F), Tng dâu
mô khoáng và Tong Coliform.
- Quy chun so sánh: QC\TN 10:20 15/BTNMT.
- Tan suAt giám sat: 02 thang/1n.
5.1.5. Giám sat chit thai r,n
- Vj trj giám sat: khu virc tp kt chit thai rn sinh hoat, chat thai nguy hai.
- Thông s giám sat: 1uçing thai, thành phn.
- Tan suât giám sat: Thithng xuyên.
5.1.7. Giám sat khác
Thirc hin hoat dng giám sat theo các yêu câu ye quan tràc, giám sat, kiêm
tra c1i vfci h chüa và các ni dung khác theo quy djnh pháp 1ut v thüy lcii, tài
nguyen nithc...
5.2. Giai doan hoat dng
Thirc hin hoat dng giám sat theo các yêu câu ye quan träc, giám sat, kiêm
tra di vâi h chüa và các ni dung khác theo quy djnh pháp 1ut v thüy lcd, tài
nguyen nuó'c...
6. Các diu kiin có lien quan dn môi trtröng
Chü dij an phãi thirc hin các yêu câu sau:
6.1. Chü dir an phái thirc hin nghiêm Lu.t Báo v môi tnr6ng và các quy
dinh khac cüa pháp 1ut Vit Nam. Th?c hin thi cong xây drng ci? an theo dung
thiêt kê, phucing an thi công,... duçic cac cc quan cO thâm quyên thâm djnhlphê
duyt theo quy djnh.
6.2. Th?c hin nghiêm tue trách nhim ci:ia chü d? an sau khi báo cáo dánh
giá tác dông môi tnrông duqc phê duyt quy dinh tai khoãn 7 Diêu 1 Nghj djnh so
40/20191ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung mt so
diêu cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, huàng dn thi hánh Lut Báo v môi
trtr&ng.
6.3. Chju trách nhim v các thông tin, s 1iu lien quan dn d? an cia nêu
trong báo cáo dánh giá tác dng mOi trtthng cña d? an. Trong qua trinh triên
khai th?c hin phãi thông báo tiên d den Sâ Nông nghip và Phát triên nOng
thôn, Sâ Tài nguyen và Môi tnthng theo dOi; nêu phát hin các van dê gay anh
hiiing tiêu c?c, Chü d? an phãi dung th?c hin d? an, thông báo ye các cci quan
nêu trôn dê dtiçc hithng dan th?c hin.
6.4. Chi duqc trin khai thijc hin d? an sau khi cia hoàn thành dy dü các
thu titc có lien quan theo quy djnh pháp 1ut hin hánh. Trong qua trInh th?c
hin dij an, phái báo dam th?c hin thi cong theo dung thiêt kê, phuang an, bin
pháp k thut, pham vi, din tich, d sâu, khôi luçing vt 1iu dào däp, cong suât,
thi gian,... dLIçYc ca quan nba nu6c có thârn quyên thâm djnh!phê duyt, bao
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hông d xãy ra tInh trtng mt nrn9c, bj xâm nhp mn tai h An Hái. Th%rc
n hành ho chira, xã lii phái báo dam tuân thu theo quy trInh v.n hành ho
uóc, phiicrng an an toàn dp và phông chông thiên tai duçic cap có thâm
phê duyt theo quy djnh.
6.5. Thming xuyen giám sat, kim soát trit d hot dng cüa dir an, thirc

hin day du các bin pháp khãthi nhäm bão dam hott dng cüa dir an không ành
huâng den chat liiçing nrnic ho An Hãi, ho Quang Trung, an toàn các hang miic
cong trinh cüa dir an và xung quanh, dan cu khu vrc di an và trên tuyên du&ng
vn chuyên; thithng xuyên tithi nmcc nhãm giãm thiêu biii a các khu vrc phát
sinh b1ii.
6.6. Thirc hin vtn chuyn, d vt 1iu nao vet phát sinh trong qua trInh

thi cong dir an theo quy djnh pháp 1ut hin hành và phi.rng an, vj trj, dja diem
thrçc cc quan có thâm quyên chap nhn. Thrc hin quãn l9isü diing vt 1iu nao
vet bão dam tuân thu day dü các quy djnh cüa Lut Khoáng san và các quy djnh
khác có lien quan.
6.7. Thirc hin tuân thu Quy& djnh sS 43/20 1 1/QD-UBND ngày 23/8/2011
cia Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye phân vüng
phát thai khI thai, xá nuac thai theo quy chuân k9 thutt quôc gia ye môi tnr?mg trên
dja bàn tinh.
6.8. Lp k hoach, phucng an cn thi& và thirc hin dy dü cac bin pháp
phông chông, ung phó sir cô nhäm báo dam an toàn cho ngu?ii, thiêt bj, các cong
trInh khi thi cong và môi truang xung quanh trong qua trInh hoat dtng cüa du an
và sau khi dir an kêt thüc. Trong tru&ng hçip xáy ra sir cô môi tru?Yng, phài 1p tirc
drng ngay mçi boat dng, kjp thai 1rng phó sr cô, khac phiic htu qua và den bu
mçi thit hai xáy ra dôi vai các dôi ttiçng bj tác dng bai hoat dng cüa dir an.
6.9. Th%rc hin tuân thu các quy djnh pháp 1utt v tài nguyen nrn9c, hành
lang bào ye ho chüa nuac, quy trInh 4n hành ho chua nuac và các quy djnh có
lien quan dôi vai vic khai thác và sü ditng nuac tai ho An Hãi.
6.10. Chü dir an phái dn bü nh1tng thit hai v môi tri.rang do du an gay ra
theo Lut Bào v mOi truang nàm 2014 và Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngày 18
tháng 11 näm 2016 cña ChInh phü quy djiih ye xü phat vi pham hành chinh trong
lTnh vrc bão v môi tnthng.
6.11. Thçrc hin chung trmnh giám sat, quãn 1' môi truang theo dung ni
dung báo cáo dánh giá tác dng môi tri.ràng dã duqc phê duyt. Djnh k' báo cáo
ket qua thixc hin cong tác bào v mOi tru&ng ye sa Tài nguyen và Môi tnx&ng dê
kiêm tra, giám sat.
6.12. Dinh k' 06 thángI1n báo cáo tin d trin khai thirc hin dir an v sa
Tâi nguyen và MOi trtthng dê theo dôi, giám sat.

