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UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA — VUNG TAU

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VI?T NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

Sô:A&4i/QD-UBND

Ba Rja — Vüng Tàu, ngày.21tháng..'$...nám 2021

QUYET D!NH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trtrô'ng
cüa thy an Charm Long Hái Resort & Spa ti thj trân Long Hãi,
huyn Long Diên, tinh Ba Rja — Vüng Thu.
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA - VUNG TAU
Can c& Luat To chic chInh quyn ct/a phtrang ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Ludt tha ctói, bó sung mç5t 56 cIiêu cáa Lu2t To cht'cc ChInh phz và Lut TO chic
chInh quyên ct/a phu'ctng ngày 22 tháng 11 náin 2019,
Can c& Lut Báo v mOi truàng ngày 23 tháng 6 nám 2014,
Can th Ngh/ ct/nh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia
ChInh phi tha ctOi, bO sung m$t sO ctiêu cta các Ngh/ ct/nh quy ct/nh chi tiêt,
hithng dan thi hành Luat báo v mOi trztOizg,
Can c& Ngh/ ct/nh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nám 2015 cia
ChInh pht quy ct/nh ye quy hoqch báo v môi trir&ng, ctánh giá môi tru'&ng chin
ljroc, ctánh giá tác ctç$ng mOi truàng và kê hogch báo vç mOi trwmg;
Can cá' Thông tu sO 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nãm 2019 cia
B(5 trwOi'zg B3 Tâi nguyen và Môi tru'&ng quy ct/nh chi tiêt thi hành m5t so ctiêu
cla Ngh/ ct/nh so 40/2019/ND-CP ngày 13 thông 5 nám 2019 cta ChInh pht tha
ctôi, ho sung mç5t sO ctiêu cia các Ngh/ ct/nh quy ct/nh chi tiêt, hung dan thi
hành Ludt báo v mOi tru'&ng và quy ct/nh quán lj hogt ctç5ng d/ch vy quan trác
mOi trtràng,
Xét j kien cla CáC co quan, t ch&c, chuyên gia thtic My kien tham ct/nh
báo CáO dánh giá tác ct5ng mOi tru'&ng cith dy' an Charm Long Hái Resort &
Spa tgi th/ trân Long Hái, huyçn Long Diên, tinh Ba R/a — Vüng Tàu;
Xét n5i dung báo cáo ctánh giá tác ct5ng môi tru&ng cüa dy' an Charm
Long Hái Resort & Spa tgi th/ trán Long Hái, huyn Long Dién, tinh Ba R/a —
Vüng Tâu ctâ ctwctC hinh sz,a, ho sung gi'i kern van ban sO O5PD/2021 ngày
31/5/2021 caa COng ' TNHHDu l/ch Khách san Phtc Dat;
Theo cte ngh/ cáa Giám ctc Sà Tài nguyen và Môi tru'cfng tgi Ta trInh sO
. ./TTr-STNMT ngày . .d1.. tháng. . .. náin 2021.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tnr&ng cüa du
an Charm Long Hái Resort & Spa do Cong ty TNHH Du ljch Khách stn Phüc
Dit lam Chü dtu tu (sau day gi là Chü dâu ttr dir an), duçic thirc hin tai thj trail
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Long Hãi, huyn Long Din, tinh Ba Rja - Vüng Thu vi các ni dung chinh t?i
Phii 1c ban hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Trách nhim cüa Chü d.0 tu' dir an
1. Niêm yt cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
môi tmng theo quy djnh pháp 1utt.
2. Thirc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tnrng
dã duçic phê duyt ti Diêu 1 Quyêt dnh nay.
Diêu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo danh giá tác dng môi tru'ng cña
dir an là can cü dê c quan nhà nithc có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thirc hin các yêu câu ye báo v rnôi tnr?ng cña dr an.
Diu 4. T chüc thu'c hiên
1. Giao Sr Tài nguyen và Môi trixng kiêm tra, giám sat vic thirc hin
các ni dung báo v rnôi tnrô'ng trong báo cáo dánh giá tác dng môi tnrng dã
duc phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan huyn Long Din chi dao Phông Tài nguyen và
MOi trtthng và Uy ban nhân dan thj trail Long Hài theo dôi, giám sat vic thirc
hin các cam kêt báo v rnôi trithng, quàn 1 chat thai cüa Chü dâu tu dir an
trong qua trinh triên khai thirc hin nhAm bào dam không gay ánh hiràng tiêu
ci1c den các dôi tuçmg xung quanh.
Diu 5. Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày ks'.
Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc Sâ Tài
nguyen và Môi truô'ng, Chü tch Uy ban nhân dan huyn Long Diên, Thu tnrâng
các ci 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.!.

Nonhân{)'5'
- Nhix Diêu 6,
- Cty TNHH KS DL Phiic Dat - Chü
dâu tir dir an;
- B Tài nguyen và Môi trir&ng;
- UBND huyn Long Diên;
- UBND thj trân Long Hái;
- Chi ci,ic BVMT;
- Luu: VT, HS, KT7.

-(1TCHU flCHwk/
P.
- - TICH

Nguyn Cong Vinh

Phu luc
AC NQI DUNG, YEU CAU YE BAO Y MÔT TRTXNG CUA
Dc AN CHARM LONG HAl RESORT & SPA
theo Quyèt ct/nh s <16/QD-UBND ngày Z? tháng .6. nám 2021 cla
chu tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu)
1. Thông tin ye dir an
i.i. Ten dir an: Charm Long Hãi Resort & Spa.
1.2. ChUdiián
- Ten chü du an: Cong ty TNHH Du ljch Khách sin Phüc Dat.
- Da chi: Khu ph Hãi Trung, thj tr,n Long Hãi, huyn Long Diên, tinh Ba
Rja - Vüng Thu.
1.3. Pham vi, quy mô cong suât dir an
Theo Quyt djnh chü truung diu tu so ii 88/QD-UBND ngày 05/05/2021
cüa UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu và Quyêt djnh so 3500/QD-UBND ngày
19/11/2020 cüa UBND tinh v vic phê duyt dè an Quy hoach chi tiêt 1/500 cüa
dr an, quy mô, cOng suit cUa d%r an:
- Diên tjch: 45.282,5 m2
- Quy mô phiic vi1: 2.000 ngithi/ngày dêm
1.4. Các hang mic, cong trInh chInh cUa dir an
TT

Hang muc

I
1

Dat xây dirng cong trinh
Khôi khách sn A

2

Khu bit thir du ljch

3
4

Cong trInh djch vii
KMi phii trq (Nha bão v)
Bat cay xanh và the dic th thao
Mt ntro'c cãnh quan
Bat hi tng
Tong (I+II+II+IV)

II
III
IY

Diên tIch
(m2)
17.857,89
9 728 67
7 714 69

Quy mo

12 t.ng nôi + san
thixçng, 1 tang ham
24 can bit thi,r 3 ttng
+ San thuçing

333,49
81,04
11.802,03
3.987,71
11.634,79
45.282,50

2. Các tác dng môi trtrô'ng chInh, chat that phát sinh tir dir an
2.1. Các tác dng môi trithng chInh cüa di,r an
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STT

Cáchotdngcüadirán

Các yu t môi trtrông có khá
náng phát sinh

- Hoit dng phát quang cay côi. - Biii do qua trInh phát quang.
- Hoat dng vmn chuyn nguyen - Bui và khI thai tir các hoat
4t 1iu phiic vi cho giai doan dng thi cOng (dào däp, san,
chà nhárn,...)
thi cong xây drng.
- Hoat dng tp kt nguyen vt - Bi và khI thai tili các phuang
tin may móc thit bj...
lieu.
1. Giai
doin xây
dirng

- Hot dng thi công, xây drng - Tiêng On.
các hang miic cong trinh cüa - Nithc thai sinh hoat.
disán.
- Niic thai xây dirng.
- Sinh hoat cüa cong nhân thi
- Cht thai rn xây dirng.
cong.
- Cht thai rn sinh hoat.
- Cht thai rn cong nghip
thông thu&ng.
- Cht thai nguy hai.
- Hoat dng dun nu.

- Biii, khI thai.

- Hoat dng cüa các phuang - Tiêng On.
tin giao thông cüa Dir an.
- Nuàc thai sinh hoat.
- Hott dng cüa may phát din. - Chat thai nguy hai.
2. Giai
doan hott
dng

- Hoat dng cüa tram xir 1' - ChAt thai rAn sinh hoat.
nrnfic thai.
- Hoat dng sinh hoat cüa can
b cOng nhân viên và khách
hrutni.
- Hoat dng hru giü, tap kt
cht thai.

2.2. Quy mO tinh chAt cüa nuóc thai
2.2.1. Giai doan chuAn bj mt bang, xây dimg
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- NuOc thai sinh hoat: khoang 5,4 m3/ngày. Thãnh phtn chU yu: chat o
nJêrn him ca (BUD/COD), cac chat dinh duäng (N, P) va vi sinh gay bênh
Ojiform, E.Coli), các chat cn bã, các chtt la krng (SS)....

(
j' ,) .- Nirac thai xây dung Phat sinh tix qua trinh xit ma phucing tiên van chuyên,
'
f4iiatông khoan coc nhôi Tong luong phat sinh khoang 13,3 m3 /ngay Thông so ô
s
dc trirng cüa nithc thai: chat rn lci hrng (TSS), du m5...
2.2.2. Giai doan vn hành
Nithc thai sinh hott: Tng hxçing nithc thai sinh hoat phát sinh trong giai
doan vn hành khoãng 668 m3 /ngày. Thành phân chü yêu: chat ô nhim him co
(BUD/COD), các chat dinh duOng (N, P) và vi sinh gay bnh (Coliform, E.Coli),
các chat cn bã, các chat 1 limg (SS).
Nithc ri rae, nrnc v sinh nhà chüa rác, thüng rác khoáng 6,2 m3/ngày.
Thành phân chü yêu: chat ô nhim him co (BUD/COD), các chat dinh dixàng (N,
P) và vi sinh gay bnh (Coliform, E.Coli), các chat cn ha, các chat lo lung (SS).
2.3. Quy rnô, tInh chit cüa biii, khI thai
2.3.1. Giai doan chun bj mtt b&ng, xây drng
- Biji và khI thai tr các phuong tin 4n chuyn nguyen vtt lieu phiic vi cho
giai doan thi cong xây dirng.
- Biii phát sinh do qua trInh phát quang cay ci, dào tang him, dào móng, h
thng thoát rnràc, b tir hoai.
- Biii và khI thai phát sinh tü các may moe, thit bj thi cong xây dirng bao
gm bii, NON, SO2, CU, VOC...
- Biji và khI thai phát sinh tü boat dng bc dO, tp kt nguyen vt 1iu.
- KhI thai tü các hoat dng co khI gm khói han, NON, CO.
- Biji phát sinh tü qua trInh chà nhám.
- Khi thai tü các hoat dng scm gm hoi dung môi VOCs.
2.3.2. Giai doan van hânh
- Biii va khI thai tr boat dng cüa các phucmng tin giao thông.
- KhI thai tr may phát din dir phông.
- KhI thai t'r nhà bp.
- Müi hôi phát sinb tr qua trInh phân hüy rác thai tai phOng chiira rác và khu
virc tp kt rác.
- Müi hôi phát sinh tr h thng xü 1r nuàc thai.
2.4. Quy mô, tInh chat cUa chit thai rn thông thithng
2.4.1. Giai doan chugtn bj mt bang, xây dirng
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- Sinh khi thrc Vtt phát quang: khoãng 5 thn.
- Ch.t thai r.n xây drng: phát sinh trong qua trinh thi cong gm bao bI xi
màng, st thép v11n, gach dá, xà bn . . .vci khi luçing khoãng 2.067 tan.
- cMt thai rn sinh hoat: phát sinh tir hot dng cüa cOng nhân trên cong
tnthng (120 ngu?i), tng kMi krcmg khoáng 84 kg/ngày.
2.4.2.Giai doan van hành
- Cht thai rn sinh hott: phát sinh ti'r hoat dng sinh hoat cüa cOng nhân
viên, khách vth khi luçing khoãng 3.090 kg/ngày. Thành phtn nhu thirc phrn,
rau, cü qua hix hOng, thüc an du thüa, nhira, plastic, thüy tinh, vO hp kim loai,
giây,
2.5. Quy mô, tInh chit cüa chtt thai nguy hui
2.5.1. Giai don chunb mtb.ng, xây dirng
- Ch.t thai nguy hai phát sinh trong qua trInh thi cOng khoáng 192 kg, bao
gm bong den hurnh quang thai, du may tng hcip thai, pin, acquy thai, gié lau,
bao tay nhim thành phn nguy hai,...
2.5.2. Giai doan van hành
- Chit thai nguy hai giai doan 4n hành bao gm bong den hu'nh quang
thai, gié lau thai, bao bI mm thai, bao bI cirng thai b&ng nhira, pin thai, c quy
thai,. . . vâi khôi luvng khoäng 120 kg/nàm.
3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi truông cüa diy an
3.1. V thu gom và x1r 1 nrnc thai
3.1.1. Giai doan chdtn bj mitt bang, xay drng
- Nuâc thai sinh hot: Chü dr an sü diing 06 nhà v sinh di dng phvc vi
cho sinh boat cüa cOng nhân tai cOng tnthng.
- Nuóc thai xay dmg: duçic thu gom vào h lang tai cong truông d 1ng
c.n, tách dtu. H lng duçic b trI gn cng ra vào cüa d an: Kich thuâc ngän
tách dâu 3x2,5x2 (m); kIch thuic ngän 1ng 3x2,5x2 (m).
3. 1.2.Thu gom và xir 1 nuâc thai giai doan vn hành
- Nuóc thai sinh hoat sau xcr 1r so b bng b tçr hoai 3 ngAn, nuic rô ri tr
qua trmnh km chira chit thai ran và nuc v sinh các thñng chia rác duqc thu gom
và dn v h thong xir 1 nrnc thai tp trung d xir l' dat quy chun k thut quc
gia v nithc thai sinh hoat QCVN 14:2008/BTNMT, ct A trrnrc khi thoát vào h
thông thoát nuâc cüa khu virc trên dung tinh 1 44A theo Quyêt djnh so
3500/QD-UBND ngây 19/11/2020.
- COng sut thiM k& 715 m3/ngây dêrn
So d quy trInh cOng ngh xü l nuc thai nhu sau:

rc thai khu khách Nucc thai khu bit thir Nuó'c thai nhà hang bp an
ncänhôdulich
I Gió tách rac
B thu gom

B tách d.0
I

B diu boa
Dinh dtc5ng — — —.
Khuáy trç3n

-I

B Anoxic

Be MBBR

Nzthc

Bun

tuân tuân
hoàn hoàn

B Aerotank
V

BêlAng

Sc khI
Suc khI

Bchirabün

V

Bekhi:rtrung
+

NaOCl

Be chira nuOc sau
xü1'

Vn chuyn
den ncxi xir l3cr
theo quy djnh

Nixâc thai du ra dat
QC\TN 14:2008/BTNMT, ct A
3.2. V xü 1 biii, khI thai
3.2.1. Giai doan chutn bj m,t bang, xây dimg
- Trang bj bão h lao dng cho cong nhân.
- Dñng bat che phU xe ch nguyen 4t

lieu.

- Phun nithc trên các tuyn dithng ni b và trên cong tnring vâi tan su.t
phun 2 1tnIngày.
- Co k hoach thi cOng và k hoach cung cp vtt tr thIch hçip, thi cong cun
chiêu, htn ch vic ttp kt vt tix ttp trung vào cüng mt thii dim.
- Che chn toàn b cOng trInh xây dirng, thi cOng dn dâu che chtn dn do.
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- Sü diing lithi bang sçYi HDFE bao quanh toàn b cong trInh và khu cao
tang.
- Sü diing vôi nrnc áp hrc d rüa xe 4n chuyn dt, cat tnrc khi thi khOi
cong truông.
- Sü diing các phumig tin, thit bj duqc bão trI, bão dixông và dàng kim
djnh k, dam bão tiêu chuân khI thai.
- Sü ding may chà nhám có h th6ng hiit bii, 1tp dt thit bi phun suang tü
trên xuOng trong qua trInh chà nhám.
- Che chn khu tp kt 4t 1iu, khu virc dun, chira nhira dithng có rnái che.
- Bô tn các bin báo hiu tai Cong truO'ng.
3.2.2. Giai doan vtn hành
- Báo dam din tIch cay xanh theo dung quy djnh.
- Thumg xuyên tithi tha dixing trong khuôn viên thirc hin dir an.
- B tn cong nhân chuyên trách 4n hành h thng xü 1 nmc thai, tuân thu
huOng dn vn hành, darn báo vn hành thithng xuyên, lien tiic h thông xir 1
nuic thai. Thrning xuyen kiêm tra và bão trI h thng phân phôi khI và siic khI dê
duy tn diu kin hiu khi di vOi b hiu khI cüa h thng xr 1 nithc thai nhm
giãm thiêu vic phát sinh các khI gay müi, si1r diing ch phrn khr mñi.
- Tin hành thu gorn, vn chuyn, xi 1 bun thai dnh ki theo dung quy
dnh.
- Trang bj các thüng chüa rác Co np day, các phOng chira rae dugc v sinh
hang ngày, tránh dê rác rcii vãi ra ben ngoài, nuâc ri gay müi, hçip dông thu gom
rae thai sinh hoat hang ngày, không km gii qua dêm.
- Darn bâo ng khói may phát din có chiu cao phü hcip.
3.3. Cong tnInh, bin pháp thu gom, luu giu, quân l, xir 1r chit thai r.n
thông thirng
3.3.1. Giai dotn chun bj mit bng, xây dimg
- Chat thai sinh boat: Bô trI các thüng rác loai 120L tai cong tnthng. Khu tp
kêt rae sinh hoat có din tIch 12 m2 . K' hqp dng vâi dan vj thu gom dja phuang
den thu gom rae và dua di xir 1 01 1n/ngày theo dung quy djnh.
- Ch.t thai xây dmg: b trI kho chira tam 10 m2, khu virc có mái che Va g0
bao xung quanh; thu gom, phân loai va ki hcip dng vci dan vj có chüc nàng d thu
gom mang di xir 1r dung theo quy dlnh.
3.3.2. Giai doan van hanh
- Phân loai, thu gom cht thai rn sinh boat theo dung quy djnh.
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- B trI phông chiira chtt thai rn sinh hoat din tjch khoãng 4-5 m2 tai tirng
khu khách san.

r

K1u vrc chüa rác tp trung: b trI tai thng hm cüa khi khách stn A gm:
n èhira chit thai rn có khã näng tái ch 44 m, phông chüa chAt thai rAn con
m2.
- Kr

hçp dông vi dan vj có chirc näng thu gom, 4n chuyên di xir 1 hang

ngày.
3.3.3. Yêu cAu v bâo v môi tnr&ng: thu gom, xiir 1' các loai chAt thai rAn
sinh hoat phát sinh darn bão các yeu dtu v an toàn và v sinh môi trithng theo quy
djnh cüa Nghj djnh so 38/2015/ND-CP ngày 24 tháng 4 nàm 2015 cüa ChInh phü
ye quán 1r chat thai và ph 1iu và Nghj djnh s 40/201 9/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, hii&ng dn thi hânli Lut Bão v môi trixông.
3.4. Cong trmnh, bin pháp thu gom, lmi giir, quán 1, xr 1 chAt thai nguy hai
3.4.1. Giai doan chuAn b mtt bAng, xây dirng
- B trI kho chira t?m chAt thai nguy hi trên cong tnthng có din tIch 8m2.
Khu virc luu chira ducic thit k theo dung quy djnh, hçp dng vó'i dan vj có chCrc
näng thu gom và xü 1'.
3.4.2. Giai doin van hành
- B trI kho chüa chAt thai nguy hai có din tIch 9 m tai tang ham kMi
khách san A, thi& k theo dOng quy djnh cüa Thông tu 36/2015/TT-BTNMT ngày
30/6/2015. Chü dir an hçip dng vri dan vj có chüc nàng thu gorn và xir 1 theo
dung quy djnh.
3.4.3. Yêu cAu v bão v môi tming: Thu gom, xir 1)cr các loai chAt thai nguy
hi phát sinh trong qua trInh th?c hin Dix an dam bão các yêu câu ye an toàn Va v
sinh môi tru&ng theo quy djnh cüa Nghj djnh sO 38/2015/ND-CP ngày 24 tháng
4 näm 2015 cüa ChInh phü v quãn chat thai và phê 1iu và Nghj djnh sO
40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nAm 2019 cüa ChInh phü süa di, b sung mt
s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hithng dan thi hành Lut báo v môi
trung và Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nàm 2015 cüa Bô
trumg Bô Tâi nguyen vá Môi trix&ng ye quan 1r chat thai nguy hai.
3.5. Bin pháp giâm thiu ô nhim ting n, d rung và ô nhim khác
3.5.1.Giai doan chuAn bj mat bAng, xây dirng
- B tril llch lam vic cüa các phiscing tin 1ch v thii gian hoac không gian
lam vic nhAm han ch tác dng cong hung cüa tiëng On.
- Tránh hoat dng may móc vào các khoãng th?ii gian nhu nghi trixa, ban
dêm d tránh gay phin nhiu dn các dôi tixçing xung quanh;
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- Sir diing thit bj, may móc hin dai, It n, các thit bj, may moe sir diing thi
cong dixçc däng kim djnh kr vâ bão tn, báo duäng dê dam bão boat dng tot, d
rung phát sinh thp.
3.5.2. Giai doan van hành
- May phát din ducc b trI trong phông kin và 1p 4t 1iu tiêu am d giãm
tiêng on;
- Chn sir diing các thit bj có d n nhO;
- Kim tra, báo tn dinh ks': bôi tran, thay th, si:ra chüa các chi tiêt hu hông
hoc có du hiu không dam bão hoat dng an toàn, n djnh.
3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngüa và lrng phO sir c môi tnthng
3.6.1. Sir c cháy n
3.6.1.1. Giai (loan chun bj mitt bng, xây dirng
- Không tich lüy nguyen vtt 1iu d gay ra cháy no tai cong tnrOng;
- Cong nhân trrc tip thi công, vn hánh may móc phái duçic hun 1uyn và
thirc hành dñng thao tác và dung quy trInh k thut;
- B trI h thng day din, các ch tip xüc, câu dao din có th gay ra tia
li:ra diên báo dam that an toàn;
- B tn các bmnh cru hOa cm tay i nhlthg v tn thich hçip nhât dê tin Sir
diing, các phiicmg tin chfra cháy luôn kim tra thu0ng xuyên và dam bão trong
tInh trng sn sang;
- T chIrc hun 1uyn phông cháy, chüa cháy cho can b, cong nhân.
3.6.1.2. Giai (loan vtn hành
- Lp h so' phông cháy chira cháy riêng trInh cci quan chirc näng thm djnh,
phê duyt tnthc khi di vào hoat dng chinh thüc và th chirc thirc hin theo quy
djnh;
- Thrc hin nghiêm chinh các tiêu chun quy pham, qui djnh v phOng cháy
chüa cháy trong qua trInh xây dirng tü khâu chun bj thiêt kê, thi cong den nghim
thu dua vào sü diing;
3.6.2. Các bin pháp phông ngtra, giám thiu si c h thông xü 1' nrnc thai
- Xây drng tài 1iu hithng dn v quy trInh 4n hành cüa toàn b h thng
xü 1 nuàc thai.
- Kim tra thithng xuyên vic vn hành h tMng xü 1 nuâc thai.
- Tnang bj các thit bj dir phOng.
- co can b theo döi thithng xuyên vic vn hành h thng, xây dirng
phucing an barn nguçic nuc thai ye h thông xir 1 khi xay na sr c dn den rnràc
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ra không dat tiêu chun cho phép.
4. Danh mile cong trInh báo v môi trirông chInh cüa dir an
VST1

Cong trInh/ bin pháp BVMT

Don vl

So 1uQ'ng

Phông chra chit thai rn có khã nàng tái
ch 44 m

phông

01

02

Phông chüa chit thai rn con 'ai 85m2

Phông

01

03

Phông chira chit thai nguy hai 9 m

Phông

01

04

thng xü 1r nuic thai 715 m3/ngây
dêm

/

4,,

'01

He

H

thong

01

5. Chu'o'ng trInh quãn 1 và giám sat môi tru*ng cüa chü dir an

5.1. Giai doan thi cong xây drng
5.1.1. Giám sat không khI
- Vj trI giám sat: 01 dim giia khu virc thi cong xây drng và 01 dim khu
virc cong vào cong trInh xây dimg.
- Thông s giám sat: biii, ting n, NO2, SO2, CO.
- Tan sut giám sat: 03 tháng/1n.
- Quy djnh hin hành: QCVN 05:2013/BTNMT — Quy chun k thut quc
gia
chit hrcmg không khI xung quanh, QCVN 26:20 10/BTNMT — Quy chun k9
tiêng on.
thutt quôc gia
ye

ye

5.1.2. Giám sat rn.ric thai
- Vj trI giám sat: 01 dim tai h ga cui trtthc khi thai vào h thng thoát
nuérc cüa khu vuc
- Thông s giám sat: pH, BUDS, COD, ch.t rn Ri 1rng, dãu m khoáng,
Amoni, Tng nitor, Tong , Coliform.
- Tn sutt giám sat: 03 tháng/1n
- Quy djnh hin hành: QCVN 40:201 1/BTNMT, ct B - Quy chutn k th4t
quc gia v nrnrc thai cOng nghip.
5.1.3. Giám sat chit thai rn
- Thông s giám sat: khi luçing, thành phtn, tInh hInh thu gom và xü 1 cht
thai, chirng tü chuyn giao chat thai.
- Vj trI giám sat: khu vrc tp kt chAt thai rAn thông thithng và nguy hai.
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- Thirc hin theo quy djnh cüa Nghj djnh s 38/2015/ND-CP, Nghj djnh s
40/2019/ND-CP và Thông tu s 36/2015/TT-BTNMT.
5.2. Giai doan vn hành thu nghim
Thirc hin vic giám sat cht thai trong giai do.n 4n hành thi:r nghim theo
quy djnh ti Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh
phü và Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa Bô
tnràng B Tài nguyen và Môi trumg
5.3. Giai doan 4n hành thuang mai
5.3.1. Giám sat môi trithng không khI
- Thông s giám sat: Ting n, luu luçing, bi, NON, SO2, Co.
- Vj trI giám sat: 02 dim tai ng khói cUa 02 may phát din d? phông, tiêng
n tai khu virc d may phát din dir phông.
- Tan suât giárn sat: 3 tháng/1n.
- Quy chu.n so sánh: QCVN 1 9:2009/BTNMT — Quy chun k9 thutt quc
gia v khI thai cong nghip, QC\TN 26:20 10/BTNMT — Quy chutn k thutt quôc
gia ye tiêng on.
5.3.2. Giám sat ch.t luçmg nuâc thai
- Thông s giám sat: km luçmg, pH, BOD5, TSS, Sunfua (tInh theo H2S),
Amoni (tInh theo N), Phosphat (tInh theo P), Diu mô dng, thirc vet, Tong
Coliforms.
- Vj tn giám sat: oi dim tai h6 ga cué,i trtxâc khi thai vào h thng thoát
nrnc cüa khu vuc..
- Ttn suit giám sat: 3 tháng/1n.
- Quy chun so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, ct A - Quy chun k thuit
quc gia v nrnc thai sinh hoat.
5.3.3. Giám sat chtt thai ran, chit thai nguy hai
- Thông s giám sat: khi luçing, thành phn, tInh hInh thu gom và xir 1r chit
thai, chmg tr chuyn giao chtt thai.
- Vj trI giám sat: khu vrc tp kt chtt thai rn thông thu?ing vá nguy hai.
- Thirc hin theo quy dlnh cüa Nghj djnh s 38/2015/ND-CP, Nghj djnh so
40/2019/ND-CP và Thông tu s6 36!2015/TT-BTNMT.
6. Các diêu kin có lien quan den môi trtrông
Chü du an phái thirc hin các yêu c.0 sail:
6.1. Chñ dir an phái cam kt thirc hin nghiêm Lu.t Báo v mOi tnr1ng và các
quy dnh khác cüa pháp 1ut Vit Narn. Thrc hin thi cong xãy dmg di an theo
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j& kê, phuang an thi công,... duçc các
\duyt theo quy djnh.

.,'

Co

quan có thm quyn th.m

-

4q. Không dugc vtn chuyn dt, dá dôi du ra khöi khu virc dir an khi chiia

y bang van ban cua cc quan co thâm quyên Cam kêt thuc hiên van
do chat thai ran xây dirng phát sinh trong qua trInh thi cong dir an theo quy
dnh pháp 1utt hin hành và phuung an, vj trI, dja diem di.rcc co quan có thâm
quyên chap nhân.
6.3. Kim tra, giám sat hott dng thi cong xây dimg và vn hành di,r an báo
dam không gay táC dng tiêu crc den mOi tnxng, den an toàn các hang mvc cOng
trInh d? an và Các dOi tucmg xung quanh khác.
6.4. Chi ducic di vào vn hành sau khi du tu hoàn thành các cong trInh báo
v mOi tnr&ng theo diing quy djnh.
6.5. Thrc hin nghiêm tüc trách nhim cüa chü dci an saukhi báo cáo dánh
giá tác dng mOi tnr&ng duçic phê duyt quy djnh tti khoàn 7 Diêu 1 Nghj djnh so
40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü ye süa dôi, bO sung rnt sO diêu
cüa các Ngh djnh quy djnh chi tiêt, hrnrng dan thi hành Lut Báo v rnôi trming.
6.6. Thirc hin tuân thu Quyt djnh s 43/20 1 1/QD-UBND ngày 23/8/2011
cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Ving Tàu ban hành Quy djnh ye phân vüng
phát thai khI thai, xá nhic thai theo quy chuân k9 thut quôc gia ye môi trix&ng
trên dia bàn tinh.
6.7. Lp và gfri k hoch vn hành thir nghim các cong trinh xü 1' cht thai
cüa dir an cho S Tài nguyen và Môi tnring và US' ban nhân dan tinh tnràc It nhât
20 ngày lam vic, kê t1r ngày bat dâu vn hành thcr nghim.
6.8. Ltp h so d nghj kim tra, xác nhn hoàn thành Cong trInh báo v môi
tnx&ng theo quy djnh.
6.9. Trong tnr?ng hçp xãy ra s1r cé môi tnr&ng, phãi 1p tIrc drng ngay mçi
hoat dông, báo cáo UBND huyn Long Diên, S Tài nguyen và Môi trix1ng, kjp
thii 1rng phó sir cô, khàc phiic hu qua và den bü mi thit hai xãy ra dOi vth các
dôi tuçmg bj tác dng bci hott dng cüa dir an.
6.10. Djnh k5i báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác bào v môi tnzmg v Sâ
Tài nguyen và Môi trumg dê kiêm tra, giám sat theo dung quy djnh.
6.11. Dinh k5i 06 tháng/1n báo cáo tin d trin khai thirc hin dir an v S
Tài nguyen và Môi tnthng dê theo dOi, giám sat.

