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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Ba Rja - Vz2ng Tàu, ngày Oj tháng nám 2021

QUYET D!NH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác ang môi trirong
cüa diy an Khu dan cir xây diyng dqt dâu 35 ha do thj m&i Phü M5
tii thi xã Phil M5, tinh Ba RIa- Vflng Tàu
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TNH BA RA - VUNG TAU
Cän ct' Luçt T cht'c chInh quyn dja phu'ang ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Luát tha dói, bô sung mç5t so diêu cza Lu2t To chz'c ChInh phi và Lut TO chzc
chInh quyên djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nãm 2019,
Can cz' Lu2t Báo v mOi tru'th2g ngày 23 tháng 6 nám 2014,
Can ci' Nghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 cza
ChInh pht tha dOi, bO sung mt sO diêu cza các Nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hwó'ng dan thi hành Lut báo v mOi truthig;
Can ci Ngh/ d.inh sO' 18/2015/ND-CT ngày 14 tháng 02 nàm 2015 cIa
ChInh phz quy dinh ye quy hogch báo vç mOi tru&ng, dánh giá mói trtcàng chiên
lu'crc, dánh giá tác dng môi truàng và kê hoqch báo v môi tnthng,
Can ct' Thông tu sO' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 nám 2019 cia
Bç5 tru'67lg B5 Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu
cza Nghj djnh sO 40/2019/ND-CT ngày 13 tháng 5 nám 2019 cta C?'iInh phi tha
dOi, bO sung mt so diéu cüa các Nghj dinh quy d/nh chi tiét, huàng dan thi
hành Luat báo v mOi tru'àng và quy dfnh quán lj hogt d$ng d.ich vy quan trác
mOi
iig;
Theo d nghj cia H5i dng thá'm djnh báo cáo dánh giá tác dóng mOi
trwàng cia c4 an Khu dan cu' xáy dyng dcrt dáu 35 ha dO thj mài Pht M9 tgi thi
xâ Phi M5Y, tinh Ba Rja- Vüng Tàu hQp ngày 28 tháng 4 nàm 2020,
Xét n5i dung báo cáo dánh giá tác d5ng mOi tru'àng cia dy' an Khu dan
cit xáy dy'ng dçrt dáu 35 ha do thj mO'i Phi MJY tgi thj xâ Phi M9, tinh Ba RjaVüng Tàu dâ du'çrc chinh tha, bO sung gii kern van ban sO 46/2011/A. TA cia
COngly CO phán Dáu tu'Xáydy'ngA.TA;
Theo dé nghj cia Giám dóc So' Tài nguyen và MOi trzthng tgi To' trInh sO'
...T?L/TTr-STNMTngày ..Q4. tháng.O&'nam 2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Phé duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tnrng cüa dir
an Khu dan cu xây drng d?t dâu 35 ha do thj mâi Phü M do Cong ty Co phân
Dâu tu Xây dirng A.T.A lam chü dâu tu (sau day gi là Chü dâu tu dr an), thrc
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thirc hin tai thj xã Phü M5', tinh Ba Rja — Vüng Tàu vth các ni dung chInh ti
Phii hic ban hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diêu 2. Trách nhiérn cüa Chü dâu tu du an
1. Niêm yt cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
mOi trung theo quy djnh pháp 1ut.
2. Thirc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng mOi tru&ng
dä dirçc phé duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giátác dng rnôi trueing cüa
dir an là can cir dé Co quan nhà nuóc Co thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giárn sat
vic th%rc hin các yéu câu ye báo v môi trueing cüa dr an.
Diu 4. To chirc thuc hiên
1. Giao Sâ Tài nguyen và Môi truO'ng kim tra, giám sat vic thirc hin
các ni dung bào v mOi tri.thng trong báo cáo dánh giá tác dng môi truO'ng dä
duqc phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Uy ban nhân dan thj xã Phü M chi do Phông Tài nguyen và MOi
tnthng và Uy ban nhân dan phuing Phü M5 theo dôi, giám sat vic thirc hin
các cam kêt báo v môi tru&ng, quãn i chat thai cüa Chü dâu tu dir an trong qua
trmnh triên khai thrc hin nhäm dam bâo không gay ãnh hrning den các dôi
tixçmg xung quanh.
Diêu 5. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tilt ngày k2.
Diêu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Tài
nguyen và Môi trtrô'ng, Chili tch Uy ban nhân dan thj xã Phü Ms', Thu trithng
các co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chili dâu tir dir an va các
to chilrc, cá nhan có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
No'i nhinP'.

-NhuDiêu6;
- Cong ty Co phân Dâu tu Xây drng
A.T.A- Chü DT du an;
- B Tài nguyen và Môi tru6ng;
- UBND thj xã Phü M5;
- UBND phu&ng Phñ M;
- Chi cuc BVMT;
- Lixu: VT, HS, KT7.
(.6)

Nguyn Van Tho

Phii 1ic
Các ni dung, yêu cu v bão v môi tru*ng cüa dr an
an cir Xây diyng Dot Dãu 35ha Do th! Mói Phü M5" ti phirong Phil
M5, thi xã Phü M5, tinh Ba RIa — Wing Tàu
QD-UBND ngày..Q3.. tháng ..&.. nám 2021
em theo Quyê't djnh
cza UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu)
1. Thôngtinvêdiyán
1.1.Têndrán
Khu dan cu xây dmg dqt du 35ha Do thj mói Phü M tai phuông Phü
M5, thj xã Phü M, tinh Ba Rja — VQng Tàu.
1.2. Chü dir an
Ten chü dr an: Cong ty C ph.n Dtu tu Xây drng A.T.A.
Dja chi lien h: Trn Hung Dao, phuô'ng Phü M, thj xä Phü M5', tinh
BR-VT.
Nguôi dai din: Pham Van Tuyn

Chüc vJ: Tong Giám dc.

1.3. Phim vi, quy mô, cong suât dir an
Quy mô, cong sut: Du tu xay dçrng Khu dan cu xây dirng dçyt dâu 35ha
do thj mâi Phü M, quy mô 7.440 ngui, vâi din tIch 334.926 m2 ti phithng
Phü Ms', thj xã Phü M, tinh Ba Rja — Vüng Thu (Theo Quyêt djnh so ngày
30/10/2009 cüa UBND huyên Tan Thành, nay là TJBND thj xã Phü M5 phê
duyt diêu chinh quy hoch chi tiêt ti l 1/500 Khu dan cu xây dirng dçit dâu
35ha do thj mâi Phü Mg).
Phm vi: Thi cong xây dgrng và vn hành các hang mvc h tang k thut
cüa dir an, các cong trInh cong cong, cong viên.
1.4. Các htng m1c cOng trInh cüa dr an
1.4.1. Các hing miic cong trInh dâ hoàn thành:
Phn din tIch âã giâi phóng m.t bang khoãng 298.926 m2, Cong ty C
phân Dâu tu Xây dirng A.T.A dã triên khai thi cong các hang mvc bao gôm:
- San nn dn cao d thi& k.
- H thng giao thông và thoát nuâc: Dã thirc hin du tu xây drng hoàn
thin các tuyên dithng ni b trong dr an thuc trách nhim cüa chü dir an; Dã
thi cOng hoàn thành h thông cOng thoát nixóc mua, thoát nu9c thai, h thông ho
ga, bó via, via he.
- Hon thién h thn din, cp rn.thc.
- Hang miic cay xanh và cOng viên: Xây drng 02 cong viên cay xanh; giãi
phóng mt bang con lai và giãi phóng mt bang dung R t1r 46 den di.thng 81.
- Xây dirng nhà tré 01.
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1.4.2. Các hang miic cong trmnh tip t1ic thirc hin:
Giái phóng mitt bng khoâng 3,6 ha nm thi rac chua duçc hoàn thin ha
tang.
Tip tiic hoàn thin h thng k thut ph.n din tIch dã giâi phóng mt
bang khoâng 298.926 m2, xây dirng cong viên 03, nhâ tré 02, tru?mg tiéu h9c.
(Các thông tin ve dy' an nêu trên can ci theo nii dung mô tá trong báo
cáo dánh giá tác dóng môi trtràng cia dy' an)
2. Các tác dng môi trung chInh, chat thai phát sinh tir dir an
2.1. Các tác dng môi triro'ng chInh cüa dij an
Các giai
doin thtrc
hiên

Các hoit dng

Các yu to môi tru'o'ng có khã
nang phát sinh

1

2

3

Chuân b
(chi giâi hgn
trong phân
diên tIch
khoáng
3,6ha chira
giái phóng
dircrc mat
bang nám
rái rác trén
toàn dir an)

- Phát quang thâm thirc 4t, - Biii, chit thai rn, ting n,
sinh khôi thuc vat, nuâc thai...
san gt 1i mt bang.
- Sinh hoat cüa cong nhân - Cht thai ran, nuc thai sinh
lam vic tai cong truYng, các hoat;
h dan, các cong trInh cong - Các tác dng dn kinh th - xâ
cong hin hüu.
hi.

- O nhim môi trung không
khI tiir vic vn chuyén may
- Vn chuyên nguyen vt
móc, phuang tin phc vii thi
lieu;
cong xây dirng.
- Tp kit, di,r trü', bão quán
- O nhim môi trithng dt, nrnc
nhiên 1iu, nguyen vt 1iu
và mat m' quan do các loai
Xây diyng phic vv cong trmnh;
chtt thai ran (dat, dá, go,
(thi cong các - Xây dirng, 1p dt các hang can...).
miic ha tang k' thut nhu h
hgng myc
- O nhim môi trumg nuóc do
thng cap thoát nuyc, phông
con lai)
nithc thai sinh hoat, nix&c thai
cháy chiia cháy; clithng giao
tr hoat ctQng thi cOng, nrnrc
thông, h thông din, thông
mza cháy tràn.
tin lien 1c... (phân con lai).
- O nhim bui, rnróc rntra cháy
- Sinh hoat cüa cong nhân.
tràn tü khu virc tp kêt nguyen
1iu.
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thtrc

Các hoat dông

Các yu to môi trtro'ng có khã
nang phat sinh

2

3
- Các sir cô cháy no, sir cô lao
dng trong qua trInh thi cong
xây dirng;
- Chit thai ran, cht thai nguy
hai.
- Biii, khi thai ting n phát
sinh t1r hoat dng giao thông
ni b, may phát din dir
phông;

- Giao thông nôi bô;
Van hành

- Hoat dng sinh hoat cüa cu
dan, cOng trInh cOng cong.

- Nuác thai sinh hoat;
- Rác thai sinh hoat;
- Müi phát sinh tir rác thai sinh
hoat;
- Cht thai nguy hai phát sinh
t11 hott dng sinh hoat: bong
den hông, pin thai...

2.2. Quy mô, tInh chat cüa ntr&c thai
2.2.1. Chun bj mt bang, xây durng
NuOc thai sinh hoat: khoáng 12,6 m3/ngày.dêm, chüa các chit lo hrng
(SS), chat hüu co (BOD5, COD), các chat dinh duo'ng (N,P) và các vi sinh vat
gay bnh.
Nthc thai thi cOng: 2,5 — 3 m3/ngày tur hoat dng trOn be tOng, v sinh
during cii xây dirng.
2.2.2. Van hành khu dan cu
Nithc thai sinh hoat: khoâng 1.686 m3/ngày.dêm phát sinh tr boat dng
cüa khu dan cu, chüa các chat lo h:rng (SS), chat hu co (BOD5, COD), các chat
dinh duO'ng (N,P) và các vi sinh vat gay bnh.
A

,

•,.

•A

A

2.3. Quy mo, tinh chat cua biji, khi thai, tieng on
2.3.1. Chun bj mt bang, xây dirng
trInh phát quang thãm
Buii, khI thai, ting n, d rung: phát sinh t1r
thirc vat, san gt mt bang, van chuyên nguyen vat 1iu, thi cong xây dmg.
KhI thai: CO, NOx, S02 phát sinh tr qua trinh boat dng cüa may moe,
thiêt bj.
qua
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2.3.2. Vn hành khu dan cu
Biii, khI thai, ting n ti.ir hoat dng giao thông, phucng tin giao thông.
KhI thai chü yu gm: CH4, H2S, NH3, Metyl mecarptan và müi phát
sinh tir rae thai sinh hoat, h thông thoát nithc thai cüa Dir an.
2.4. Quy mô, tInh cht cüa chat thai rn thông thtro'ng
2.4.1. Chun bj mitt bang, xây dirng
Cht thai r.n sinh boat: kboâng 210 kg/ngày, thành phn: các chit hüu co,
giây vun các !°ai, nilon, nhua, kim loai, v.v..
Sinh khi khoâng 10,8 thn.
Chit thai xây dung: khoãng 7,4 thn, thành phn: dt dá, c& pha g, 4t
lieu xây dirng, gch vO',
2.4.2. Van hành khu dan cu
Chtt thai rtn sinh hoit: khoãng 9.672 kg/ngày, chü yu bao gm: rae thai
hüu cc (rau qua, thirc phâm thira, không dat tiêu chuân, giây viin...), rae thai vo
c (bao nylon, vô ion, thüy tinh...)
2.5. Quy mô, tInh cht cüa chat thai nguy hii
2.5.1. Chun bj mitt bang, xây dirng
Chat thai nguy hai: khoãng 10 - 36 kg/tháng, phát sinh chü yu tr qua
trInh bão duOng các may moe, thiêt bj thi cong.
2.5.2. Van hành khu dan cii
Cht thai nguyhi: khoâng 120 kglnàm, bao gm: mirc in thai, bong den
huS'nh quang hOng, dâu thai, linh kin din tiir...
3. Các cong trInh và bin pháp bão v mOi trtrO'ng cüa diy an
3.1. H thng thu gom và xfr 1 ntro'c thai
3.1.1. Chun bj mt b&ng, xây d%mg
Nithc thai sinh hoat: Lp d.t nhà v sinh di dng d thu gom toàn b nithc
thai sinh hoat phát sinh tr hoat dng cüa cong nhân; Chü dâu tu thuê don vj có
chüc nãng dê 4n chuyên và xlr 1 theo quy djnh.
Nuâc thai xây dirng: Xây dirng h thng rãnh thu, h 1ng tam thai gn
khu vire thi công; Nuiic thai tü khu rira, trn 4t lieu duge dan vào h thông thu
gom tam, xir l qua ho lang dê lang can, sau do theo rânh thoát ra h thông thoát
flucie chung cüa khu virc.
Nthc mua cháy tràn trong khu virc dir an: duqc thu gom theo các rânh
thoát nuc, duçc lang so b bang ho ga tnuc khi thai ra môi tnung
Yêu cu bão v môi trithng
- Không thirc hin thoát nuâc mua, flhiâC thai thi công, fluóC thai sinh hoat
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ua xir 1 vâo h thng thoát nithc khu v1rc. Trong qua trInh trin khai thi cong
drng không gay ânh hithng bat 1çi den khã nàng tiêu thoát rnróc và h thông
t nithc sinh hoat cüa khu vijc dan cu phuting Phü M trong khu vijc Du an;
- Tuân thu theo các quy djnh Co lien quan dn dam bão trt tir, an toàn vâ
sinh môi trrnYng trong qua trInh xây dirng các Cong trInh; các tiêu chuân, quy
phm, chi dan k5 thut dôi vOi the h thông cap thoát nuO'c; các quy chuân an
toàn v sinh lao dng trong thi COng Xây dçmg; cac yeu câu quy djnh ye v sinh
và bâo v nguOn fll.flYC.
3.1.2. Van hành khu dan cu
Nithc mua cháy trail: Duçc thu gom vào h thng thoát nuâc mua cüa
Khu dan cu (h thông cOng ngang và cong d9c dat duth via he và dui lông
dung cüa mi tuyên duO'ng) và kêt nôi vào h thông cOng chung Cüa khu virc.

Nuâc mua
chây tTâfl

Song, hrài
chàn rác

H6 ga

H thng
thoát nuâc
mi.ra

Nuc thai sinh boat: Toàn b nuâc thai phát sinh tir hoat dng cua các h
dan, cac cOng trInh cong cong se duçYC xi1 l bang be tir hoai tnrc khi dâu nOi
vào h thông thoát nithc thai chung cüa khu virc din ye Tram xci 1 nithc thai
cua dO thj Phü M' dé xci l theo dung quy hoach.
Yêu CU v bão v môi tru&ng: Xây dirng, du ni và vn hành mng luri
thu gom, thoát nucc mua, nuac thai theo quy djnh, bão dam CáC yêu câu ye an
toàn, tiêu thoát nucic va các diêu kin v sinh môi tri.thng; không gay ânh hithng
xâu den môi trung khu virc Dr an và lan can.
3.2. V xtr 1 biii, khI thai
3.2.1. Chun bj mat bng, xây dirng
Thuông xuyên phun nucic giü am cho khu virc thi cOng d han ché b%li
phát sinh.
CáC phuong tin vn chuyn phiic vii san gt, vn chuyn sinh kh&,
nguyen vt lieu phâi có bat che phci và lot kin san Xe, không duc chci qua tãi.
Lap dat râo chàn bang ton, cao khoáng 2 — 2,5m tai khu virc thi cOng dê
giám thiêu bii phát tan ra ngoài môi tru&Yng và ânh hucing tcii dan cu xung quanh
khu vuc du an.
Tuân thu dung các yeu cu v thai dim vn chuyn: b trI thai gian vn
chuyen phii hçip, tránh vn chuyn vào gii cao diem, dam báo dO am dê han chê
phát tan biii.
Trang bj dy du thit bj bao hO lao dng cho CBCNV lam vic trirc tip.
3.2.2. Van hành khu dan cu
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B trI cay xanh vâ thâm cô tto cânh quan vâ không gian thoáng mat, dam
bâo yêu cu t' l dat cay xanh cho toàn khuôn viên khu vuc Du an.
Thung xuyên d9n dçp v sinh sch së san, hành lang, dithng ni b, cng
rãnh thoát nithc.
S&a chtta ngay các tuyn dung ni b khi phát hin thy hu hông, không
dê xuông cap gay nên biii.
Xây dirng h thng h ga và b tir hoi bâo dam tránh qua trInh phát tan
müi ra môi trithng.
Chuyn giao rác thai sinh hoat theo dung quy djnh.
Yêu cu v bão v môi trithng: Biii, khI thai phát sinh trong qua trInh thçrc
hin dir an ducic xi:r l dam bão theo các quy dljnh hin hành
3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, liru gifr, quãn 1, xtr I chat thai
ran thông thu'ô'ng
3.3.1. Chun bj mtt bng, xây dmg
Chtt thai rn sinh hot: Trang b các thüng thu gom rác Co np dy d thu
gom rác ngay tti cong tnthng; quy djnh vâ nhàc nh cong nhân bô rác dOng noi
quy djnh, tránh phóng uê, virt rác büa bãi, dan vj có chirc nãng vn chuyên, xir
l vào cuôi ngày; Phô biên nâng cao nhn thirc ye bão v mOi tnrO'ng cho cong
nhân.
Chit thai rtn xây dirng: duçc thu gom vào các bâi chira tm trong phm vi
mt bang drán vri din tIch khOng qua 25 m2, chiêu cao không qua 1,5 m, duçic
bao quanh bang hang rào lam bang vâi dja k thut, bãi chüa tam duc bô trI các
bãi chira tai khu virc cuôi hithng gió trong mt bang thi công; Trang bj bat dê
che chän trén các phuang tin 4n chuyên nguyen chat thai xây dimg dé giâm
thiêu phát sinh chat thai ran trén du?mg vn chuyên; Thu d9n các vt lieu rai vãi
tai khu virc lôi ra vâo cOa cong trung khi két thüc ngày lam vic.
3.3.2. Van hành khu dan cu
Bô trI các thüng chira rác tai các l thrOng, tai khu virc cong vien, khu
cong ctng. Tai truOng h9c các 1oii rác thai cüng dtxçc thu gom tai nguôn. Rác së
duçic dan vj có chirc nàng thu gom, vn chuyên và xir 1. Tan suât llânlngày.
Yêu cu v bâo v môi truOng: Ap diing các bin pháp k5 thut và quàn l
trong qua trInh thi cOng, vn chuyên, do thai dáp 1ng các yêu câu, quy djnh tti
Thông ttr 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/20 17 cüa Bô Xây drng quy djnh ye quan
l chit thai ran xây dijng, Ngh djnh so 38/201 5/ND-CP ngày 24/4/2015 cüa
ChInh phü ye quán 1 chat thai và phê 1iu, duqc sira dOi bô sung tai Nghj djnh
s 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cOa ChInh phO ye sua dôi, bô sung mtt so
diu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, huOng din thi hành Lut Bão v môi
trixOng và các quy djnh, yêu câu khác ye an toàn, bâo v môi truOng.
3.4. COng trInh, bin pháp thu gom, itru gifr, quãn 1, xii 1 chat thai

7

thai nguy hii
3.4.1. Chun b mt bang, xây dirng
Toàn b 1uçmg cht thai nguy hi phát sinh tü hot dng chun bj, xây
1p dt cüa Du an nhu: du nhàt thai, gié lau dInh dâu m, xi bàn, vó
ng san... së duçc thu gom, phân loai, lu'u giü trong thüng chüa chat thai
nguy hai (co dan nhân), tp trung tai khu vrc chira chat thai nguy hai tam thyi,
có mái che. Sau do, së chuyên giao cho dan vj cO chüc näng vn chuyên, x1r 1
theo dung quy djnh.
3.4.2. Van hành khu dan cu
Chat thai nguy hai phát sinh tü' h gia dInh, cong trInh cong cong duçrc
thu gom xà 1 dung theo quy djnh phü hçip vâi hin trng thu gom cüa dja
phucing.
Yêu cu v bào v mOi trueing: Tuân thu Nghj djnh so 38/2015/ND-CP
ngày 24/4/2015 cüa ChInh phü ye quán 1 chat thai và phê 1iu, duçc si:ra dôi bô
sung tai Ngh djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü ye sira
dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hithng dan thi hành
Luat Bào v mOi tru&ng và các quy djnh, yêu câu khác ye an toàn, bão v mOi
tri.thng và Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa Bô Tài nguyen
và Môi trLthng ye quàn 1 chat thai nguy hti.
3.5. Bin pháp giãm thiêu ô nhim tiêng on, d rung
3.5.1. Chun bj mt bang, xây dirng
B trI thai gian lam vic hçip 1, han ch vn chuyn vt 1iu trên các
tuyên giao thông duO'ng QuOc 1 51, dung Trithng Chinh, duing Trân Hung
Dao. . .vào gi cao diem, các xe vn chuyên không duçic chy qua tôc d cho
phép, dc bit khi di qua khu dan cu ho.c vào gi nghi. Thung xuyên bão
duO'ng thiêt bi may moe, xe dông thai không sir dyng các loai Xe, may móc
không dam bào tieu chuân ye mOi trithng; Trang bj diing ci chông on cho các
cOng nhân lam vic tai khu virc có d On cao nhu sr diing chiip tai chông on và
nut tai chông On...
Thy theo tüng loai may moe ei th d có bin pháp khc phc d rung
nhu: ke can bang may, lap các b tat chân dng 1irc, sir diing vt 1iu phi kim
loai, thay dôi chê d tãi 1àmvic, dung các két câu dan hOi giàm rung (hop dâu
giám chân, gôi dan hôi, dym dan hôi kim l°ai, gOi dan hôi cao su...), s1r diing
các dung c11 Ca nhân chông rung...
3.5.2. Van hành khu dan cu
Quy hoach h thng bn boa, tiu sãnh d trng cay, xen 1n hoa và cay
xanh tai khu virc xung quanh các khOi nhà. Din tIch cay xanh dlx?c trOng trãi
dcc theo hành lang, dung ni b den các khu virc khuOn viên chung, dam bao
t' 1 trông cay xanh dung theo yêu câu thiet ke; Các djch vi vui choi giái trI sê
duc quàn 1 chat chê ye thai gian khai thác nhât là ban dêm.
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Yêu cu v bâo v môi trithng: Thirc hin các bin pháp quãn 1 và k
thut phü hqp, dam bão các yêu câu ye tiêng on, d rung và nông d các 1oi
biii, chat ô nhiêm trong không khI xung quanh dit các Quy chuân k5 thut quôc
gia: QC\TN 26:2010/BTNMT — Quy chuân k thi4t quôc gia ye tiêng on,
QC\TN 27:20 10/BTNMT — Quy chuân k5' thut quôc gia ye d rung, QCVN
05:20 13/BTNMT- Quy chuân k thut quôc gia ye chat luçing môi trumg không
khI xung quanh và dam bão không ãnh hiRing xâu den chat h.rçmg môi trixè'ng
khu vu'c du an và lan cn
3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngu'a frng phó sr cô môi trtr&ng
Bin pháp giám thiu ách tc giao thông và ô nhim giao thông vào giô
cao diem: Gän bien báo toe d tôi da trong Khu dan cu, các biên báo giao thông
trong h thông dithng giao thông ni b; Quy djnh tôc dO km thông phü hçip
trong Khu dan Cu; Hn ché sir diing côi xe trong khu virc Dix an...
Bin pháp phông chng ngp üng: thiRing xuyên kim tra tInh trng h
thông thoát rnthc vào müa mua dé dua ra giái pháp kjp thai; Bô trI các ham ga
darn báo không xây ra ngp nuóc civic bO; Thirc hin no vet, khai thông h
thông diRing ông theo djnh ks', gop phân tang khâ nàng tiêu thoát nithc tot han;
Lap dt króri chän rác a ming cOng de ngàn chn rác có kIch thithc lón.
Bin pháp phông nglra các s1r c cháy n: Du tu các thit bj phOng cháy
chtra cháy tai các khu virc nhà O; Bô trI dithng ông cap nu6c chông cháy theo
rnng hthi vông tai tat câ các khu virc chInh, dtt các h9ng cü'u hôa tai các diem
gân các khu chüc näng thun tin cho vic chia cháy.
4. Danh muc côn trInh bão ye môi trtro'n chInh cüa dir an
STT

Cong trInh bão v môi trtro'ng

S hrçvng

Hoit dng chuãn bl, xây dirng (phin
con 4zi)
- B trI nhà v sinh luu dng cho cong
Bô trI 02 nhà ye sinh di
nhan thi cong.
dong
- Thüng thu gom chat thai ran sinh hoat,
chat thai nguy hai.
•
. 0lkho
- Kho chua chat thai nguy hi tam thai
khoãng Sm2.
2

Vn hành khu dan Cu.
- Thñng thu gom cht thai rn sinh hoat,
chat thai nguy hti.
- Tai các dan yj nhà a có h thng b tir
hoai 3 ngan (chi phi xây dmg thirc hin
tiir các hO cix dan den xây dirng yà sinh
song).
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Cong trInh bão v môi trirong

S lu'qng

- He thng thu gom và thoát nithc mua.
- H thng thu gom nuOc thai sinh hot.
5. Chtro'ng trInh giám sat môi tru'ô'ng
5.1. Chirong trinh giám sat môi truong giai dotn chuãn bi, xây dirng
5.1.1. Giám sat chit luçmg môi tru&ng không khI
- Vj trI: 04 mu, a các vj trI ln luat là: khu nhà tré 2, khu bit thir 3, khu
lien ké 9, khu bitthir 1.
- Chi tiêu giám sat: ting n, bii, SO2, CO, NO2.
- Tan sut giám sat: 3 tháng/ln.
- Quy chun so sánh: QC\TN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT.
5.1.2. Giám sat chit thai rn và cht thai nguy hi
- Theo dôi, 1p bang ké v cht thai d nm duçic thông tin v khi lixçvng,
chüng loii chat thai ran, chat thai nguy hi, tir do cung cap các thông tin can
thiêt cho các dan vj thu gom trong qua trInh thu gom, xü l chat thai.
- Tan sut giám sat: 03 tháng/ln.
- Quy djnh tuân theo: Nghj djnh s 38/2015/ND-CP và Thông tu s
36/20 1 5/TT-BTNIMT.
5.2. Chirong trInh giám sat môi truong giai CIon hoat dng
5.2.1. Giám sat chit thai rn và chat thai nguy hi
- Giám sat vic thu gom và 4n chuyn chit thai r.n, cht thai nguy hai v
sinh môi truang khu virc cong cong.
- Giám sat, theo dôi, 1.p bang ké v ch.t thai d nm duçc thông tin v
khôi h.rçing, chüng loui chat thai ran, chat thai nguy hi, tr do cung cap các
thông tin can thiêt cho các dan vj thu gom trong qua trInh thu gom, xir 1 chat
thai.
- Tan su.t giám sat: 03 tháng/1n.
- Quy djnh tuân theo: Nghj djnh s 38/2015/ND-CP và Thông tu s
3 6/20 15/TT-BTNMT.
5.2.2. Giám sat nisôc thai sinh hoit sau khi du nM vào h thng thu gom
nu&c thai cüa do thj Phii M5': Vj trI giám sat, thông so giám sat, tan suât giám sat
và quy chuân so sánh theo thOa thun bang van bàn vói dan vj quãn 1 h thông
thu gom và xir 1 nuOc thai cUa dO thj Phü M' và các don vj CO chüc näng lien
quan khác.
6. Các diêu kiin có lien quan den môi trirong
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Chü dr an phài thirc hin các yêu cu sau:
6.1. Chü dir an phài cam kt thirc hin nghiêm Lut Bâo v môi tru&ng và
các quy djnh khác cña pháp 1ut Vit Nam. Thrc hin thi cong xây dmg dir an
theo dung thiêt ké, phuang an thi công,... duçc các co quan có thâm quyên thâm
djnh/phê duyt theo quy djnh. Chi dua dir an di vào 4n hành sau khi diâ dâu tu
hoàn thành các cOng trInh bão v mOi tri.thng theo quy djnh.
6.2. Thirc hin nghiêm tüc trách nhim cüa chü dir an sau khi báo cáo
dánh giá tác dng môi tri.thng duqc phê duyt quy djnh ti khoân 7 Diêu 1 Nghj
dinh so 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt
so diêu cüa các Ngh djnh quy dnh chi tiêt, hrnrng dan thi hành Lut Bâo v môi
trLrong.
6.3. Thirc hin tuân thu Quy& djnh sO 43/2011/QD-UBND ngày
23/8/20 11 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye
phân vüng phát thai khI thai, xá nithc thai theo quy chuân k' thut quOc gia ye
môi truông trén dja bàn tinh.
6.4. Trong trmYng hçip xáy ra sir c rnOi trueing, phái 1p tüc dmg ngay
mi hott ctng, kjp thi 1rng phó sir cô, khäc phiic hu qua vá den bü mi thit
hai xây ra dôi vth các dôi tuçng bj tác dng bii hoat dng cüa di,r an.
6.5. Kim tra, giám sat hott dng thi cOng xây dçmg vá 4n hánh dir an bâo
dam không gay tác dng tiêu circ den môi trtr&ng, den an toàn các hang mic
cong trInh dçr an và các dôi ti.rcYng xung quanh khác.
6.6. Chü di,r an phài dn bü nhu'ng thit hti v môi truô'ng do di,r an gay ra
theo Lut Bão v môi tmô'ng nàm 2014 và Nghj djnh so 155/2016/ND-CP ngày
18/11/20 16 cüa ChInh phü quy djnh ye xir pht vi phm hành chInh trong linh
vrc báo v môi trithng.
6.7. Thirc hin chuang trInh giám sat, quán 1 môi truOng dung theo ni
dung báo cáo dánh giá tác dng mOi trung dã duçc phé duyt. Djnh k' báo cáo
tmnh hInh thirc hin cOng tác bão v môi trung ye S Tài nguyen vá Môi trung
de kiêm tra, giám sat theo dung quy djnh.
6.8. Djnh k' 06 tháng/1n báo cáo tin d trin khai thirc hin dir an v Si
Tài nguyen và MOi trithng d theo dOi, giám sat.

