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QUYET DNH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru'ô'ng cüa
diii' an Trang tri nuôi heo nái sinh san ti xã Btrng Riêng,
huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja- Vung Tan
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A VUNG TAU
-

Can cz' Lut To chz'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Luát sz'ta dói, ho sung mt sO diéu cia LuçU TO cht'c ChInh phz và Lu4t TO ch&c
chInh quyên djaphwcingngày22 tháng 11 nám 2019;
Can cz' Lugt Báo v mOi trwàng ngày 23 tháng 6 nàm 2014,
Can c& Nghj djnh so 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia
Chinh phi tha dOi, hO sung mç5t sO diêu cüa các Nghf djnh quy djnh chi tiêt,
hzthng dOn thi hành Lu2t bOo v mOi tru'O'ng;
COn cz' Nghj djnh sd 18/2015/ND-CT ngOy 14 thOng 02 nOrn 2015 cia
ChInh phii quy djnh ye quy hogch bOo vç mOi truàng, dOnh giO mOi tru'àng chiên
luv'c, dOnh giO tOc d5ng mOi tru'Ong và kê hogch bOo v mOi fru'àng,'
COn th ThOng tw sO' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 thOng 12 nOm 2019 cla
B5 trzthng B5 Tài nguyen và MOi truthig quy dfnh chi tiêt thi hOnh mt sO diéu
cla Nghi djnh sO 40/2019/ND-CF ngày 13 thOng 5 nOm 2019 cia ChInh pht tha
dOi, bO sung m5t sO diêu c2a cOc Nghj djnh quy dinh chi tiét, hzthng dOn thi
hOnh Lu4t bOo v rnOi trithng và quy djnh quOn lj hogt dç5ng dich vy quan trOc
mOi trzthng,

Theo d nghj cta H5i ddng thdm djnh bOo cáo dOnh giO tOc d5ng mOi
tru'àng cia dy' On Trang trqi nuOi heo nOi sinh sOn tqi xO Bu'ng Riêng, huyên
Xuyên Móc, tinh Ba R:a- Vüng Thu hQp ngày 28 thOng 4 nOm 2020,'
Xét n5i dung bOo cáo dOnh giO tOc dc5ng mOi trzthng cia d On Trang trgi
nuOi heo nOi sinh sOn tgi xO Bu'ng Riêng, huyn Xuyên Mac, tinh Ba Rja- Vüng
Thu dO du'o'c chinh tha, bO sung gz'i kern van hOn sO 13/2021/C V-DTT ngOy 01
thOng 3 nOm 202] cia COng TNHHMTVDá'c Toàn TOm;
Theo d nghj cza Giám dO'c SO' TOi nguyen vO MOi trzthng tgi TO' trinh sO
..JIi.../TTr-STNMTngOy .,/L. thOng.... nOm 2021.
QUVFT DINH:
Diêu 1. Phê duyt ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tru'è'ng cüa di,r
an Trang trti nuôi heo nái sinh san tai xã Bung Riêng, huyn Xuyên Mc do
Cong ty TNHH MTV Drc Toàn Tam lam chü dâu tu' (sau day gi là Chü dâu tu
dr an), du'gc thirc hin tai xã Bung Riêng, huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja
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VQng Thu vth các ni dung chInh ti Phii 1ic ban hành kern theo Quyt djnh
nay.
Diêu 2. Trách nhiêm cüa Chü du tix du an
1. Niêm y& cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
mOi truô'ng theo quy djnh pháp 1ut.
2. Thirc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi trrnmg
âã du'çic phé duyt tai Diêu 1 Quyêt dnh nay.
3. Chi duçc trin khai dir an khi thrçc cci quan có thtm quyn chip thun
diêu chinh chü trucing dâu tu di,r an, thirc hin tuân thu các quy djnh trong 1mb
virc xây dirng và các 1mb vrc khác có lien quan.
A
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Dieu 3. Quyet dnh phe duyçt bao cao danh giatac d9ng mol tru'cing cua
dir an là can c1r dê Co quan nhà rnró'c có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat
vic thçrc hin các yêu câu ye bão v rnôi trung cüa dir an.
Diu

4. T chirc thuc hiên

1. Giao S Tài nguyen và MOi trurng kim tra, giám sat vic thirc hin
các ni dung bào v môi trung trong báo cáo dánh giá tác dng mOi trung dã
duçic phê duyt tai Quyêt djnh nay.
2. Giao Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn kim tra, giám sat, báo
darn di,r an tuân thu các quy djnh ye khoáng cách an toàn thuc lTnh vrc quán 1'.
3. Giao Uy ban nhân dan huyn Xuyên Mc trong qua trInh thm djnh va
phé duyt quy ho?ch chi tiêt t' l 1/500 cüa dir an có trách nhim râ soát khoáng
cách an toàn ti'r các hang miic cong trInh thuc trang trai nuôi heo nái sinh san
dn h Song HOa dam báo không ánh huâng den nguOn nu'Oc ho Song Hóa, phü
hgp Quy chuân và các quy djnh lien quan; chi dao Phông Tài nguyen và Môi
tnthng và Uy ban nhân dan xã thing Riêng theo döi, giám sat vic thirc hin các
cam kêt báo v mOi trLrng, quân 1 chat thai cüa Chu dâu tu dir an trong qua
trInh triên khai thirc hin nhàm dam bào khOng gay ành hu&ng den các dOi
ti.rçlng xung quanh.
Diêu

5. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hành k tii ngày k.

Diu 6. Chánh Van phông T.Jy ban nhân dan tinh, Giám dc Si Tài
nguyen và Môi trithng, ChU tjch Uy ban nhân dan huyn Xuyên Mc, Thu
trurng các Co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Chü dâu tu dir an
và các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.
No'i nhanP."
-NhuDiêu6;
- Cong ty TNHH MTV Thrc Toàn
Tam - Chü DT dr an;
- Bô Tài nguyen và Môi triRing;
- UBND huyn Xuyên Mc;
- UBND xa Bung Riêng;
- Chi cuc BVMT;
- Luii: VT, HS, KT7.

kICHU ,flCH'nw/
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Phit luc
Các ni dung, yêu cu v bão v môi truffng cüa diy an
g tri chãn nuôi heo nái sinh san tii xä Bung Riêng, huyn Xuyên Mc,
tmnh Ba Rja — Vüng Thu
m theo Quyé't djnh s..3%QD-UBND ngày.Z4,. tháng ..3... nàm 2021
cia UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu)
1. Thông tin v dir an
1.1. Ten dir an
Trang trti chän nuôi heo nái sinh san - Cong ty TN}IH MTV Due Toân
Tam.
1.2. Chü dir an
Ten chü dir an: Cong ty TNITIH MTV Dirc Toàn Tam.
Dja chi lien h: Lu 1, Khu ph 13, phithng H Nai, thành ph Biên Hôa,
tinh Dông Nai.
Nguii dai din: Ha Huy Ducng

Chüc vii: Giám dc.

1.3. Pham vi, quy mô, cong sut diy an
Du tu xây dimg Trang tri chän nuOi heo nái sinh san tai xã Bung Ring,
huyn Xuyên Moe, vi din tIch khoáng 125.249 m2, quy mO chän nuôi 2.400
con heo nái sinh san theo cOng ngh chuông 1nh, cung cap heo giông cho thj
tnthng trong tinh và vüng lan ctn vth cong suât khoãng 52.800 con heo
giông/nãm.
1.4. Các htng mic cong trInh cüa dir an
1.4.1. Can bang sü' dçtng dt khu vijc dir an
s
TT
I

Thành phan dat
Dat xây drng cong trinh

Diên tIch
(m2 )
15.7 11

Ty 1
%
12,54%

1

KhuA:Khusânxut

2

KhuB:KhuDiuhành

1.482

II

Dtgiaothông

4.734

3,78%

III

D.t cay xanh

8 1.901

65,39%

IV

Dtmàtnuâc

22.903

18,29%

125.249

100,00%

Tong

14.229
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1.4.2. Các hang mic cong trInh chinh dâ xây dçmg:
Ky hiu

Cong trInh

Al

Nba heo mang thai

A2

Nhàheonáidé

A3

Nhàheonoc

A4

Nhà ch

A5

Nhà heo cách ly s 1

A6

Nba heo cách ly s 2

A7

Nhà phát din

A8

Nba kho diing ci

A9

Nhà kho cam heo con

Al3

Si lô cam thithng

Al4

Nhàxutheo1oai
1.4.3. Các hang mic cong trInh tip tic thrc hin:
1.4.3.1. Thi cong 03 h chira nucc thai sau xir 1 H9, H1O, Hil (h nhân

tao).
H9:(DxRxS)30x 10x4m l.200m3.
H1O:(DxRxS)60x20x4m=4.800m3.
Hil: (D xRx S)60 x 40 x 4m 9.600m3.
Tng th tIch 03 h là 15.600m3.
H chira nuOc thai sau xir 1 ducic xây dê bao vOi chiu cao 1 m, chiu
rng chân dê 3,5m, chiêu rng mt dê 1,5m. Thirc hin chông thârn day các ho
chra nithc thai sau xir 1 bang phuang pháp kêt hçip RTp dat set chông thâm dày
400mm và ló'p vái dja k5 thu.t HDPE 0,75mm phIa trên.
1.4.3.2. San nn Du an
- Không cho nuâc thai cüa trang trai chây v phia ho sOng HOa nêu có sir
cô ye h thông xir 1 nuOc thai.
Hucng thoát nuâc mua chày tràn: V phIa Dông Bãc và DOng Nam cüa
khu dat.
125 .249 m2
- Tang din tfch khu dat:
- Tng din tIch khu virc san lap:

86.5 86 m2

- Tng din tIch khu virc gict nguyen nn hin trang: 3 8.663 m2
(Các thông tin v dy an nêu trén can ct' theo ni dung mô tá trong báo
cáo dánh giá tác d3ng môi trwàng cia c4i' an)
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2. Các tác dng môi trtro'ng chInh, chat thai phát sinh tir thy an
2.1. Các tác dng môi trirong chInh cüa dr an
r

'A/ac giai
thiyc
hiên

7

Các hoit dng

Các Yu t môi truàng có khã
nãng phát sinh

2

3

- Phát quang thám thirc vt
- Biii, khI thai tr hoat dng cüa
khoãng 4.290m2
phuong tin thi công, san üi
- V.n chuyn nguyen Vt mat bang, dào h chira nu'c
lieu.
thai sau xir i.

Chuãn b,
xây drng

- Tp kt, dir tr, bão quàn - Ting n tr phucmg tin thi
nhiên 1iu, nguyen vt 1iu cong.
phiic vii thi cong.
- Nuóc thai sinh hoat, nuâc
- Thi cong 03 h chüa nithc mixa chây tràn.
thai sau xir 1 vOi tng lung
- Chat thai rn sinh boat.
d.tdào 17.160m3.
- Biii, cht thai ran, sinh khi
- San nn dir an phn din
thi;rc 4t, nuc thai...
tIch 86.5 86 m2.
- Các tác dng dn kinh t - xä
- Sinh hoit cüa cong nhân
hôi.
lam vic tai cong truà'ng.

- Hoit dng chän nuôi.
Van hành

- KhI thai và müi hOi phát sinh
tir: là d& heo cht, may phát
din dir phông, h thông b
biogas, h thông xir l nithc
thai, boat dng chän nuOi.

- Sinb boat cüa cong nhân - Nuc thai sinh hot, nu'ó'c thai
lam vic tai trang trai.
chãn nuôi.
- Rae thai sinh boat, cht thai
chän nuOi (phân heo), bun thai
tü h thng xu l rnthc thai, xac
heo cht, bao bI drng thtrc an,
cht thai nguy hai.

2.2. Quy mô, tInh chat cüa ntr&c thai
2.2.1. Chun bj mt bang, xay drng
Nix6c thai sinh boat: khoang 2,0 m3/ngày.dm, chira các chit 1 hrng (SS),
BOD5, Amoni, coliform,...
2.2.2. Giai doan boat dng
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Ni.rc thai sinh hot: khoãng 5,0 m3/ngày.dêm chüa các cht lo hrng (SS),
BOD5, Arnoni, coliform,...
Nuc thai tir hot dng chän nuôi: khoâng 180 m3/ngây.dêm, thành phân
chüa BOD5, COD, tong N, TSS,
2.3. Quy mô, tInh cht cüa bui, khI thai, tiêng n, d rung
2.3.1. Chun bj mt bang, xây dirng
Bii, khI thai, ting n, d rung: phát sinh tr qua trInh phát quang thâm
thirc vat, san gt mt bang, thi cong 03 ho chüa nuOc thai sau xü 1)2, 4n chuyên
nguyen vt 1iu, thi cong xây dirng.
KhI thai: so2, NON, CO, VOC,... phát sinh tü qua trInh hot dng cüa
may móc, thiêt bj.
2.3.2. Giai don hoat dng
KhI thai vâ müi hôi phát sinh tir: lô dM heo cht, may phát din di,r phông,
h thông be biogas, h thông xir 1)2 nuóc thai.
KhI thai chü yu gm: CH4, H2S, NH3, SO2, NON, CO.
2.4. Quy mô, tInh cht cüa cht thai rn thông thffông
2.4.1. Chun bi mit bang, xây dirng
Sinh khi khoáng 38,6 1 tAn.
Khoâng 17.160m3 dt dào ti.r 03 h chra ni.rOc thai sau xr 1)2.
Chat thai r.n sinh hoat: khoáng 7 - 8 kg/ngày, thành phn: các cht hru
co, bao bI, vO chai 19, thuS' tinh.....
2.4.2. Giai doin hoat dng
Cht thai tAn sinh hot: 60 kg/ngày.
Phân heo: khoáng 3.764 kg/ngày.
Xác heo cht: khoáng 165 kg/dçt (1/2 thang).
Bun thai tiir h thong xir 1)2 nuc thai: khoáng 180 kg/ngày.
Bun thai t1r b biogas: khoãng 640 kg/ngày.
2.5. Quy mô, tInh chat cüa chat thai nguy hti
Chit thai nguy hai phát sinh trong giai do?n hot dng thi da khoang 100
kg/tháng, bao gôm: dâu nhót thai; bao bI thai, giê lau nhiêrn các thânh phân
nguy hai; chat thai 6 chira các tác nhân lay nhiêm; hOa chat thai; pin, ac quy
thai;
3. Các Cong trInh Va bin pháp bão v môi tru'ô'ng cüa du an
3.1. H thông thu gom vã xü 1)2 ntróc thai
3.1.1. Chun bj mt b&ng, xây dirng
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Nu'ôc thai sinh hot: Lp dt 01 nba v sinh di dng vi 02 h tiêu dê thu
toàn b nithc thai sinh hot phát sinh t1r hoat dng cüa cong nhân; Chü dâu
uê dan vj có chirc nàng de vn chuyên vâ xir 1 theo quy djnh.
Yêu câu bão v môi tnthng
Không thirc hin thoát nithc thai sinh hoat chua xr 1 ra môi tru&ng.
Tuân thu theo các quy djnh có lien quan den dam báo trt tir, an toàn Va v sinh
môi trung trong qua trInh xây dimg các cong trInh; các yêu câu ye báo v
nguôn nithc.
-

3.1.2. Giai don hot dng
Ntthc thai sinE hot: Toàn b nuOc thai sinh hoat diiçc xü 1 bng b
bastaf két hçip he thông 19c cat, sau do dn ye h thông xi~ 1 nrnc thai tp trung
cüa trang trti.
NuOc thai chàn nuôi: duc thu gom và xir l qua h thông xir l nuc thai
bang biogas kêt hp h thông xu 1 rnxOc thai tp trung vâi cong suât là 200
m3/ngày.
Phân heo duçc ht ngay trén san heo hott dng cho vào bao tái vn
chuyên ye nhà kho chüa phân hoc chuyên giao ngay cho dan vj thu mua lam
phân bón. Luqng phân rai tir trên san xuông nên chuông và nuc tiêu sê duqc
cong nhân rua xôi ngày 01 lan. Toàn b phân Va nuOc tiêu theo ntrc rua x6i
chãy vào rành rôi cháy vào ham biogas.
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Nu&c thi sinh
hoat

Nix&c thai chän nuôi heo khu
chu'ông tri (Nu'&c rfra
chung, nu'&c tigu heo)

V

B tu' hoai Bastaf

B1ng
Phân, can

KhI gas:
Sinh hoat.
Loc
cat

V

Hm biogas 9.200m3

Cung cap là
d6t

V

H thong xfr l nu'&c thai
tp trung 200 m3/ngày.dêm

Máynénbün
bangtai

Phãn dâ ép khô,
dôâm<30%
V

Rfra chung
trai

Nu'&c thai dat QCVN 62MT:2016/BTNMT (CôtA)

Dóngbaovà
van chuyn ra
ngoàiDrán

V

Loc áp Iuc Khü' trüng

H chü'a sinh hoc
(H5, H6, H7, H8)

V

Chfra trong 03 h chfra nu'&c thai
sau xi'r 1' (không xa ra ngoài)

Quy trInh thu gom nuOc thai cüa d? an

Tu'&i cay
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Nu*c thai

Ham Biogas

Tháp du 61 khI

Ho di'êu hôa 1;2

th61 khI

A
Be khCr Anoxic

A

'I,

Bun du'

Bêlàngl

Bun tu'ân hoàn

May Cap khI

Be sinh hoc hiu khI

A
V
Bêchüabün

Bêlàngz

A
PAC
Bêtrôn

Polymer
Bêtobông

Bun thai
Bê1áng3

Clorine

'I,
Be khfr trüng

1.
04 ho chfra sinh
hoc

03 ho chfra nw&c thai sau
xu 19 (15.600m3)

So d xü 1 nuOc thai
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Nuó'c thai sau khi xir l qua b khir trüng dt QCVN 62MT:2016/BTNMT (Cot A) së drn7c dua sang ho chira sinh h9c.
H chiira sinh hoc:
- 04 h (H5, H6, H7, H8) có tng dung tIch là 16.500m3.
- Lu dm dtt set toàn b phIa day, mái taluy h và trãi
HDPE.

lop

vãi dja k' thut

-Dpbicao 1,5m.
Nuóc sau khi qua h chira sinh h9c së duçic bom bng duing ng dt theo
tuyên cô djnh vào 03 ho chira nuâc thai sau xr 1 (H9, H10, H 11).
NuOctrong h chi'ra nuic thai sau xir 1 du?c sir diing cho: Tui cay
(Loi cay trông duqc hra ch9n là nhUng cay can nhieu nuâc nhutre, chuôi trong
qua trInh sinh tru&ng dé tang 1ung tiêu thi ntrc); rtra nên chuông tr?i ban dâu
(Tru'c khi sir diing dê v sinh chuông trai, nuc dtrçc 19c qua be 19c áp hrc, sau
do xr 1 vi sinh bang Chlorine).
Yêu cu v bâo v môi trithng: Xây drng và vn hành h thng thu gom,
he thông biogas và h thông xir 1 nrn9c thai theo quy djnh, bào dam các yêu câu
ye an toàn và các diêu kin v sinh môi tri.Ring; xây dirng quy trInh vn hânh ho
chi.'ra sinh h9c vth nguyen täc luôn có ho d? phOng khi có sir cô
h thông xir
l nuóc thai; có phi.rong an theo dôi, kiêm soát hoat dng bom nuc thai sau xtr
l tir ho chira sinh h9c vào ho chüa nithc thai sau xir l, không xà thai nu'O'c thai
chãn nuôi ra khOi khuôn viên dij an.
ye

A

9

P

3.2. Ye xtr ly btii, khi thai
3.2.1. Chun bj mt bAng, xây dirng
Lp dt các rào an toAn xung quanh khu v11c dào h chra nithc thai sau xü
l.
Dung các thit bj phun nrnfic chng bi vào các ngày näng nóng, gió mnh
tii nhüng khu virc phát sinh ra nhiêu biii.

Ap diing các bin pháp thi cong cun chiu, hang m1ic nAo xong hang
miic do. Không thi cong dan trAi.
3.2.2. Giai doan hoat dng
Trông them cay xanh ngAn cách các khu vrc ducic quy hoach nuôi heo và
nhung phân dat cOn trông.
ThLthng xuyên lam v sinh va phun nuc tuO'i am khu virc thrng ni b.
Vn hành 10 dt xác heo cht dung k thuât, h thong l9c khI thAi l.p dt
dông b vâi lô dot.
Di vci may phát din dir phOng: sir dçing loi nhiên 1iu có hAm Iuçmg
lu'u hu'nh thâp (0,25 - 0,5%); djnh kS' bAo du0ng, kiêm tra chat Iu'cing hot dng
cüa may phát din; lAp dt ông khói cao tôi thiêu 12,3m.
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-

Dôi vi mili hôi phát sinh tü boat dng chän nuôi: thuô'ng xuyên v sinh
hng tral, bao dam yêu câu phong chông bênh, giam phat sinh mu!, he thông
ogs phai bao dam kin, he thông ông dn khi bang nhua luôn duoc bao quan,
fj tra thucmg xuyên, thay dôi duang ông mm khi tuôi tho throng ông dã dat
câu; sir d1ng chê phâm vi sinh.
Yêu cu v bào v môi trlxng: Biii, khI thai phát sinh trong qua trInh thirc
hin dir an duçc xi:r 1 dam bâo theo các quy djnh hin hành.
3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, Iuu gifr, quãn 1, xu' 1 chat thai
ran thông thuffng
3.3.1. Chuân bj mt bang, xây dirng
D xut ni quy và thóa thun chp hành quy djnh ye gi gin v sinh môi
tru'ng trong qua trInh lam vic. Chat thai ran sinh boat duc thu gom và chuyên
giao cho don vj có chtrc näng.
Chat thai tir phát quang cay ci, d9n dçp mt bang (sinh khM): phn than,
cành va rê cay sr diing lam chat dot; phân con lai duçc chü dir an hçrp dông vOi
don vj có chirc näng phü hçip thirc hin thu gom, vn chuyên và xi:r 1 dung quy
djnh.
Dt dâo dôi du: tuân thu quy djnh v quán 1 tài nguyen kboáng san.
3.3.2. Giai doan boat dng
Chat thai rn sinh boat: thu gom và chuyn giao cho don vj có chirc näng.
Bao bI dirng thüc an gia sue: thu gom, chuyên trâ lai cho nhà cung
theo dinh kS'.

cap

Xác heo cht do ngt và bj loai: thirc hin tiêu hu' bang 10 dot tai trang
trai.
Phân heo, bun sau b biogas, bun tü h thng xir 1 nuâc thai: ép bang
may ép biin và dóng bao chuyên cho don vj có chirc näng.
Nba chira phân tam thi duçc be tong boa và trãi l&p vái dja k9 thut
chông thâm, có nên cao hon khu vxc xung quanh, tu0ng bao quanh, có ci.ra ra
vào và mái che dü rng dê tránh nithc mua, thirc hin phun chê phâm sinh h9c.
3.3.3. Yêu câu ye bão v môi trithng: Ap diing các bin pháp k5' thutt và
quãn 1 trong qua trInh thi công, vn chuyên, x1r 1 chat thai dáp irng các yêu
câu, quy dnh tai Nghj djnh so 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 cüa ChInh phü
ye quán 1 chat thai và phê 1iu, duc scra dôi bô sung tai Nghj djnh so
40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phU ye sua dôi, bô sung mt so diêu
cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hu'àng dn thi hành LuQt Bâo v mOi trthng
và các quy djnh, yêu câu khác ye tn thu vQtt 1iu san lap và an toàn, bao v môi
tnthng.
3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, lu'u gill', quãn 1, xü 1 chat thai
chat thai nguy hi
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Chit thai nguy hai phát sinh thrçic thu gom toàn b v kho chira trithc khi
chuyên giao cho don vj có chirc näng xü 1 theo dung quy djnh.
Hçip dng vri các don vj có chüc näng thu gom vn chuyn, xir 1 chat thai
nguy hai theo diing quy djnh.
Yêu cAu v bào v môi tru'1ng: Tuân thu Nghj djnh s 38/2015/ND-CP
ngày 24/4/20 15 cüa ChInh phü ye quãn 1 chat thai và phê 1iu, dugc si:ra dôi bô
sung tti Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngây 13/5/2019 cüa ChInh phü ye sira
dOi, bô sung mt so dieu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hithng dan thi hành
Lutt Báo v rnôi truè'ng và Thông tu so 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015
cüa Bô Tài nguyen và Môi tru1ng ye quàn 12 chat thai nguy hai.
3.5. Bin pháp thu gom nu*c mu'a chãy tràn
Thu gorn v 04 h chira nuóc rnua vOi din tIch khoáng 10.000rn2 và sâu
khoâng 5,5m (cac ho Hi, H2, H3, H4). The tIch các ho nhu sau:
HôH1: 14.207m2.

HH2: 12.210m3.

Ho H3: 156.445m3.

HôH4: 15.400m3.

Ttng th tIch cüa 04 h chira nithc mua là: 58.262m3.
Nuóc mua dugc lixu tr trong các h chira d sir diing cho vic tuói cay và
rnt phân phc vi cho v sinh chuông trai sau khi xu 1 bang h thông !çc.
Dp dt cao nht hung phIa h Song HOa.
3.6. Bin pháp giãm thiêu ô nhim ting n, d rung
BO trI thai gian thi cong hçp 1.
Thy theo trng loai may móc ciii th d có bin pháp khc phic d rung.
Tao cánh quan môi truèng, trng cay xanh: trng keo, tram di vâi khu
virc giáp ranh hang râo trai, tiêp sau do là trông cay an qua, cay cãnh t?o cành
quan. Phân dat cay xanh cOn 'ai trông nhu cay thui trüc, cay say, chuôi,... Trông
cay xanh cách ly khu vuc chän nuôi vri khu xir 1 chat thai.
Các khu virc cO ting n 1rn tai chung heo, may born thrçc b trI riêng
bit vi khu virc van phông.
3.7. Cong trInh, bin pháp phông ngña ung phó sir c môi tru'Ong
3.7.1. Di vri h chra nuOc thai sau xu 1
PhOng chng sir c vi h chira nuO'c thai sau xir 1
- Không chüa nuâc cao hon rnirc nuOc an toàn cüa h, cách day ho tôi da
04m và cách mat dé tôi thiêu là 01m.
- Gitra các h chua thit k và 1p dt h tMng 6ng cng dOng m thông
nhau d khi có sir cô së nhanh chóng thoát nuâc ttr các ho bj sir cô sang ho ben
canh.
- Trueing hçip sr c xây ra ma không th sr dirng bin pháp thoát nuóc
sang các ho chira nuâc thai sau xiir 1 ben canh, Chü dir an trang bj sn may born
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thng ng dn nu6c mm d barn nuOc tir h chira nithc thai sau xü 1 v
ira nithc mixa.
3.7.2. Sr c di vyi nuâc thai
Qua tâi v nng d các cht trong nuóc thai dâu vào:
- Kiêm tra toàn b quy trInh th 1 nithc thai.
- Nhanh chóng tim ra dông nrn9c thai có cht 1uçng không dt yêu cu và
süa chüa.
Qua tái v nng d các chit trong nithc thai du ra (sau xir 1):
- Khi sir c xáy ra, tin hânh dong muung thoát nuóc thai vâ thu hi 1uçing
ni.rOc thai chua dat tiêu chuân dtra ye ho chüa sinh hQc dii phông.
- Xác djnh nguyen nhân xây ra sr c&
- Tin hânh khc phiic; dn nuOc tr h chüa sinh h9c di,r phông v h
thông xir 1,2 de xir 1 'ai; nuOc thai sau be khir trüng duçc kiêm tra chat lucrng
tri.rôc khi du'a sang các ho chra sinh h9c.
Qua tâi v hxu luçmg nithc thai do mt ho.c mt s cong doan xlj 1 có sir
cô, bj vi.rçt qua luu li.rçing xã thai thiêt kê:
- Tin hânh dn nuâc thai v h chira sinh h9c dir phông.
- Giãm tãi ni.ró'c thai ttr h thng chän nuôi heo.
- Nhanh chóng khc phiic sir c và së ngrng tiêp nhn nuâc thai nêu
không thirc hin ducrc cong tác khäc phc.
- Khi 1uu luqng dua vào h thng xir 1 dâ nrn a ngung an toàn (Xác
djnh bang dông ho do lu'u luvng) thI tiên hành barn nuâc t1r ho chüa sinh h9c dr
phOng ye lai h thông xir 1 rnthc thai dé tiên hânh xir 1.
3.7.3. Sr c trong qua trinh vn hânh h thng biogas
- Trong tru&ng hqp thfia gas trong hm biogas, Chü dir an së cho cong
nhân vn hânh h thông dot khI gas lien tiic dê giãm thiêu sij cO du gas trong
ham có the gay no ham biogas.
- Thuang xuyên bão tn bão duOig hm biogas, trong truang hçip xay ra
cháy no thirc hin ngay cong tác barn dan theo vôi rn.rôc phun chüa cháy. Báo
cáo co quan chirc näng trong trtthng hçip dam cháy vuçYt qua khá näng irng cü'u.
- Trong qua trinh vn hành h.m biogas, cong nhân phái ma lap hm
biogas khoáng 1-2 gia dông ho dé giám khI metan truac khi phun nuac phá
yang hotc báo cho k5 thu.t viên thuê dan vj có chüc nàng sir diing xe hut be
phôt va may barn chuyên diing phá yang, không duçrc tir xuông ham ü biogas.
- Các dung ông dan khI gas, van sê duqc kim tra và báo duO'ng thumg
xuyên. Tuân thu các quy djnh ye an toán - phông chông cháy nO.
3.7.4. 5i,r cô cháy no
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- Hun 1uyn thi.thng xuyên cho cong nhân Va di phông chng sir cô cüa
Tri chän nuôi heo nhäm duy trI khâ nàng giâi quyêt ti chô.
- Tai các noi d cháy n, 1p dt h thng báo cháy, h tMng thông tin,
báo dng. Các phuang tin phông cháy chüa cháy ducic kiêm tra bâo diing djnh
kS' vâ luôn 0' trong tInh trng san sang.
- Các may móc thi& bj lam vic 0' nhit d và áp suit cao du có h s
ljch dwc kiêm tra, däng kiêm djnh kSr.
- Các loai nhiên 1iu thrcic luu gi trong kho thrçic cách ly, tránh xa ngun
có khâ nãng phát hra vâ tia 10'a din. Khoãng cách an toàn giU'a các cOng trInh
bão dam dê 0 to ciru hOa có the tiêp cn dê dàng.
- Can b, cong nhân viên trang trai không duçc hut thuc, không mang
bt 10'a, các diing cii phát ra lira trong khu virc d cháy.
- H thng thu set ti các dim cao cOng trInh sê du'gc 1p dt theo quy
phtm cüa pháp 1ut.
3.7.5 Sir c v dich bênh
- Thirc hin dung các quy djnh, quy trInh trong chän nuôi, bin pháp tiêu
dec, khir trüng, v sinh thirc an và nu0'c uông, v sinh phOng bnh.
- Khi xây ra djch bnh phái báo cáo v6i co quan có thm quyn d ducic
hu0'ng dn trong vic phOng chông djch bnh.
4. Danh mçlc cong trInh bão v môi trurng chInh cüa dir an
TT

COng trInh bão v môi trtro'ng
A

A

Hot dQng chuan b!, xay diyng
- Bô trI nba v sinh tim dng cho cOng
nhân thi cOng.
2

SO Iu'çrng

01 nhà v sinE di dng

Hot dng chãn nuôi
- Kho chtra chat thai (4 x 2,5m) (chia 1am
02 ngän ch(xa chat thai thông thrOng vá
chat thai nguy hai)

01

- H tMng be t1r hoai Bastaf 6m3/ngày

01

- H thong biogas, th tich 15.000m3.

01

- H thng xr 1
m3/ngày.dêm.
- H chira sinh h9c

nuóc thai 200
01
04 hi sinh h9c tng th
tIch 16.500 m3

13

Cong trinh bão v môi trtro'ng

So lu'çrng

- H chüa ntrâc thai sau xir 1)2 chüa nuc
thai sau x11 1)2.

03 h tng th tIch
15.600 m3

- Lô d& xác heo cht kern h thng thu
gom và xtr 1)2 khI thai drçc trang bj dông
b
- May ép phân heo, bun thai

01

01

5. Chirong trInh giám sat môi truong
5.1. Chwrng trInh giám sat môi trwrng giai don chuân bj, xây dirng
Giárn sat chit thai rn
- Vj trI: khu virc thi cong 03 h chira nithc thai sau xir 1)2.
- Chi tiêu giám sat: giám sat vic hxu trü, thành phn, khi hrcng và k)2
két hçp dông vOi các dan vj có chüc nàng chüng tü thu gorn, xr 1)2.
- Tan sut: 01 1n1 giai doan thi cong
5.2. Giai do,n vn hành thtr nghim
Thirc hin vic giárn sat cht thai trong giai don vn hành thtr nghim
theo quy djnh tai Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nàrn 2019 cüa
ChInh phU sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt,
hithng dan thi hành Lust Bão v môi trng và Thông tu so 25/2019/TTBTNMT ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa Bô trithng B Tài nguyen vâ Môi
trithng quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Ngh djnh so 40/2019/ND-CP
ngây 13 tháng 5 närn 2019 cüa ChInh phü sàa dôi, bô sung rnt so diêu cüa các
nghi djnh quy djnh chi tiêt, hung dan thi hành Lut báo v mOi tru&ng và quy
djnh quãn 1)2 hot dng djch vii quan tràc mOi trUYng.
5.3. Chuo'ng trInh giám sat môi tru*ng giai don hot dng
5.3.1. Giám sat chit thai rn và chat thai nguy hai
- Vi trI: Toàn du an và kho lu'u chia.
- Thông s: Giám sat vic luu tr&, thành phAn, khôi 1ung và k)2 két hcip
dông vOi các dan vj có chirc näng, chüng tü thu gorn, xir 1)2.
- Tan suât: 3 tháng/lân.
- Quy djnh tuân theo: Nghj djnh sO 38/2015/ND-CP và Thông ttx sO
36/20 1 5/TT-BTNMT.
5.3.2. Giám sat nthc thai
- Vj trI giám sat: du vào tram xir 1)2 nuc thai và du ra tr?m xi:r 1)2 flC
thai sau be khü trüng.
- Thông s giám sat: Lixu 1ung, pH, BOD5, COD, TSS, tng N, thng
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co liform.
- Tan suât giám sat: 3 tháng/1n.
- Quy chun so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cot A).
5.3.3. Giám sat khI thai
- Vj trI giám sat: Ong khói lô d& xác heo.
- Thông s giám sat: Bi tng, CO, SO2, oxyt Nito, NO (tInh theo NO2).
- Tn suit giám sat: 3 tháng/1n (ti thii dim Jo d& dang hoat dng)
- Quy chun so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT.
6. Các diêu kiin có lien quan den môi trtrO'ng
Chü dr an phái thirc hin CáC yêu cau sau:
6.1. Chü dçr an phãi cam k& th?c hin nghiêm Lut Báo v môi tru'O'ng Va
các quy djnh khac cüa pháp !ut Vit Nam. Thrc hin thi cong xây dimg dçr an
theo diing thiêt kê, phuong an thi công,... duqc các co quan có thâm quyên thârn
djnh/phê duyt theo quy djnh.
6.2. Thirc hin nghiêm tüc trách nhim cña chü dir an sau khi báo cáo
dánh giá tác dng môi trueing duqc phê duyt quy djnh tai khoán 7 Diêu 1 Nghj
djnh so 40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt
so dieu cüa các Nghj djnh quy djnh chi tiêt, hu6ng dn thi hành Lutt Báo v môi
trucing.
6.3. Thirc hin tuân thu Quy& djnh s 43/2011/QD-UBND ngày
23/8/2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Thu ban hành Quy djnh ye
phân vüng phát thai khI thai, xâ nuc thai theo quy chuân k thut quôc gia ye
môi truO'ng trên dja bàn tinh.
6.4. Trong trthng hcp xáy ra sir c rnôi triRing, phãi 1p tirc dü'ng ngay
m9i hot dng, báo cáo UBND xã Bung Riêng, UBND huyn Xuyên Mc, S
Tài nguyen và Môi trithng, kjp thai irng phó sir cô, khäc phiic hu qua và den bu
rnçi thit hi xáy ra dôi vi các dôi tuçng bj tác dng b&i boat dng cüa dir an.
6.5. Kim tra, giám sat hoat dng thi cong xây dçmg và vn hành dir an báo
dam không gay tác dng tiêu circ den môi trung, den an toàn các hang mic
cong trInh di,r an và các dôi tung xung quanh khác.
6.6. Th?c hin chuang trInh giám sat, quàn 1 môi tru?mg diing theo ni
dung báo cáo dánh giá tác dng môi trithng dä du'çc phê duyt. Djnh k báo cáo
tInh hInh thirc hin cong tác bào v môi trung ye S Tài nguyen và Môi tru'Ong
d kim tra, giám sat theo dung quy djnh.
6.7. Dinh k' 06 tháng/1n báo cáo tiên d trin khai thirc hin d? an ye S
Tài nguyen và MOi trumg de theo dôi, giám sat.

