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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án  

“Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn liền  

với tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh” 

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

điṇh về quy hoac̣h bảo vê ̣môi trường, đánh giá môi trường chiến lươc̣, đánh giá 

tác đôṇg môi trường và kế hoac̣h bảo vê ̣môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ kết quả phiên họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn liền với 

tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh” của Hội đồng thẩm định tỉnh thành lập 

theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn, họp ngày 29/3/2020;  

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Sản xuất 

rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn liền với tiêu thụ sản phẩm 

trong và ngoài tỉnh” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo Công văn số 

15/CV-STĐ ngày 13/4/2021 của Công ty TNHH MTV Ngọc Quê; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

140/TTr-STNMT ngày 04/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn liền với tiêu thụ 

sản phẩm trong và ngoài tỉnh” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH MTV 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
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Ngọc Quê (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định pháp luật.  

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 

thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tich UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, NN&PTNT, TN&MT(2b); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

các Trung tâm: TH-CB, PVHCC; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; 

- Chủ dự án (Công ty TNHH MTV Ngọc Quê); 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 



Phụ lục 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

của Dự án: “Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai)  

gắn liền tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh” 
 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng 5   năm 2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
 
 

 

1. Thông tin về dự án: 

a) Tên dự án: Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn liền 

với tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. 

 b) Địa điểm thực hiện dự án: thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

c) Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Ngọc Quê.  

Địa chỉ liên hệ: thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

1.1. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: 

a) Phạm vi dự án: thực hiện trên khu đất có diện tích là 71.994 m2 thuộc thôn 

Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Quy mô, công suất: sản lượng khoảng 60.000 tấn rau an toàn các loại 

(như: Rau bò khai, cải làn, cải ngồng, rau theo mùa vụ các loại). 

 1.2. Công nghệ sản xuất của dự án: 

 Biện pháp trồng rau: chọn giống → làm đất → trồng (giâm hom, gieo hạt...) 

→ chăm sóc → thu hoạch → sơ chế, bảo quản → tiêu thụ. 

1.3. Các hạng mục, công trình chính của dự án:  

Khu trồng rau theo mùa vụ; khu trồng rau bò khai; khu nhà kín trồng rau an 

toàn; nhà sơ chế bảo quản; nhà điều hành, văn phòng làm việc; nhà sơ chế sản 

phẩm thô; nhà tập kết sản phẩm và các hạng mục phụ trợ. 

 2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án: 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án: 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, thi công xây dựng các hạng 

mục công trình từ các giai đoạn thực hiện dự án. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động san, gạt tạo mặt bằng, bốc xúc, vận 

chuyển, xây dựng... từ các giai đoạn thực hiện dự án. 

- Chất thải sinh hoạt, đất đá thải, chất thải nguy hại phát sinh từ các giai 

đoạn thực hiện dự án. 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các giai đoạn thực hiện dự án. 
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- Các tác động do sự cố trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động của dự 

án (sạt lở đất, sụt lún...). 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải: 

a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng:  

- Nước thải sinh hoạt: lưu lượng khoảng 1,2 m3/ngày.đêm từ các hoạt động 

sinh hoạt với thành phần dự báo như là: BOD5, COD,... 

- Nước thải xây dựng: lưu lượng khoảng 1,5 m3/ngày.đêm từ các hoạt động 

rửa máy móc, thiết bị... với thành phần dự báo như là: BOD5, COD,... 

b) Đối với giai đoạn vận hành:  

- Nước thải sinh hoạt: lưu lượng khoảng 2,24 m3/ngày.đêm chủ yếu từ các 

hoạt động sinh hoạt với thành phần dự báo như là: BOD5, COD,... 

- Nước thải từ sơ chế sản phẩm (rau...): lưu lượng khoảng 02 m3/ngày.đêm 

với thành phần dự báo là: Chất rắn lơ lửng, đất, cát... 

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

- Đối với giai đoạn triển khai xây dựng: bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt 

động san, gạt tạo mặt bằng, bốc xúc, vận chuyển, xây dựng...các thành phần dự báo 

là: bụi, CO2, SO2,... 

- Đối với giai đoạn vận hành: bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của 

phương tiện giao thông ra, vào khu vực dự án với thành phần dự báo là: bụi, CO2, 

SO2,... 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng:  

- Chất thải rắn sinh hoạt: khối lượng khoảng 7,5 kg/ngày với thành phần dự 

báo là: túi nilon, bao bì, chai lọ... 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động san, gạt: khối lượng khoảng 311.000 

m3 với thành phần dự báo là: đất, đá dư thừa. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: khối lượng khoảng 14 kg/ngày từ hoạt động 

sinh hoạt với thành phần dự báo là: túi nilon, chai lọ, rau bị hỏng... 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:  

- Đối với giai đoạn triển khai xây dựng: khối lượng khoảng 39 kg/cả giai 

đoạn thi công xây dựng với thành phần dự báo là: giẻ lau, găng tay bị nhiễm các 

thành phần nguy hại, dầu nhớt động cơ thải,... 

- Đối với giai đoạn vận hành: khối lượng khoảng 09 kg/năm với các thành 

phần dự báo là: bóng đèn huỳnh quang thải, pin hỏng... 

3. Các công trình và biện pháp bảo về môi trường của dự án: 

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải: 
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a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng:  

- Nước thải sinh hoạt: thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt → xử lý qua nhà 

vệ sinh di động (kích thước sâu x rộng x cao = (130 x 90 x 250)cm) (số lượng lắp 

đặt khoảng 02 nhà vệ sinh di động) → môi trường tiếp nhận.  

- Nước thải xây dựng: thu gom toàn bộ nước thải từ hoạt động thi công xây 

dựng → xử lý qua 01 hố lắng có thể tích 05 m3 → môi trường tiếp nhận. 

b) Đối với giai đoạn vận hành:  

- Nước thải sinh hoạt: thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt → xử lý qua bể 

tự hoại 03 ngăn có thể tích 09 m3 → môi trường tiếp nhận. 

- Nước thải từ quá trình sơ chế sản phẩm: thu gom toàn bộ nước thải từ quá 

trình sơ chế sản phẩm → xử lý qua bể lắng thể tích 10 m3 → môi trường tiếp nhận. 

Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường: thực hiện thu gom và xử lý nước thải 

đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

sinh hoạt, trước khi thải ra môi trường tiếp nhận; chất thải phải được thu gom, 

quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghi ̣ điṇh số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy chuẩn về môi 

trường hiện hành khác có liên quan đến dự án. 

3.2. Về xử lý, giảm thiểu bụi, khí thải: 

a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng: thực hiện đúng quy trình bốc xúc 

san gạt, sử dụng máy móc thiết bị còn thời hạn đăng kiểm và các phương tiện vận 

chuyển phải chở đúng trọng tải theo quy định, thực hiện rửa bánh xe (với tần suất 

đối với từng xe) trước khi ra khỏi khu vực dự án, các phương tiện vận chuyển phải 

che phủ thùng xe không được để bụi và đất đá phát tán, rơi vãi ra môi trường. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: các phương tiện giao thông ra vào từ khu 

vực dự án phải đảm bảo còn thời hạn đăng kiểm theo quy định, che phủ thùng xe 

khi vận chuyển; trồng cây xanh hai bên các trục đường giao thông nội bộ đảm bảo 

khoảng cách để giảm thiểu bụi, khí thải phát tán ra môi trường khu xung quanh. 

Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường: thực hiện xử lý giảm thiểu bụi, khí 

thải đạt QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc, QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc, QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh và các quy định khác hiện hành có liên quan đến dự án. 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường:  

a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng:  
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- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: bố trí thiết bị để thu gom được toàn bộ chất 

thải rắn sinh hoạt của dự án và định kỳ thực hiện xử lý đảm bảo các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường theo quy định. 

- Đối với đất, đá dư thừa phát sinh từ hoạt động san, gạt: chỉ được đổ thải tại 

vị trí khi được bên tiếp nhận (đơn vị có nhu cầu tiếp nhận sử dụng khối tượng đất, 

đá dư thừa của dự án này) chấp thuận bằng văn bản trước khi đổ thải, thực hiện 

nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan đến việc đổ thải; trong quá trình vận 

chuyển đất, đá dư thừa trên tuyến đường giao thông phải thực hiện che phủ thùng 

xe, không để đất, đá rơi vãi ra môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, nếu trường 

hợp để xảy ra đất, đá rơi vãi phải thực hiện ngay việc thu gom triệt để, sạch sẽ đáp 

ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...theo quy định; có các 

biện pháp, công trình đảm bảo không làm tác động đến môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội tại khu vực đổ thải. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: bố trí thiết bị để thu gom được toàn bộ chất 

thải rắn sinh hoạt của dự án và định kỳ thực hiện xử lý đảm bảo các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường theo quy định. 

Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường: thực hiện thu gom xử lý chất thải rắn 

đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 

khác hiện hành có liên quan đến dự án. 

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 

hại:  

a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng: xây dựng kho có diện tích 03 m2 

(kích thước 1,5m x 2,0m) có nền chống thấm, tường bao quanh, mái che kín...và 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định để thu gom, lưu giữ toàn bộ chất 

thải nguy hại của dự án. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: tận dụng kho đã xây dựng từ giai đoạn xây 

dựng, kho có diện tích 03 m2 (kích thước 1,5m x 2,0m) có nền chống thấm, tường 

bao quanh, mái che kín...và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định để 

thu gom, lưu giữ toàn bộ chất thải nguy hại của dự án. 

Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường: thực hiện thu gom, xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy 

hại và các quy định của pháp luật khác hiện hành có liên quan đến dự án. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:  

a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng: không sử dụng máy móc, thiết bị 

cũ, lạc hậu có khả năng gây tiếng ồn, rung; lập kế hoạch thi công xây dựng, vận 

chuyển...phù hợp để đảm bảo giảm thiểu tiếng ồn, độ rung không làm ảnh hưởng 
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đến môi trường khu vực xung quanh; trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo 

quy định. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: bố trí thời gian phù hợp để vận chuyển 

nguyên liệu, sản phẩm đảm bảo giảm thiểu được tiếng ồn, độ rung không làm ảnh 

hưởng đến môi trường khu vực xung quanh. 

Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường: thực hiện giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

đảm bảo theo các quy chuẩn: QCVN 24: 2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 26: 

2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung và các quy chuẩn kỹ 

thuật khác hiện hành có liên quan đến dự án. 

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:  

a) Đối với giai đoạn triển khai xây dựng: thực hiện các biện pháp về an toàn 

lao động, an toàn giao thông, cháy nổ...theo quy định. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: thực hiện các biện pháp về an toàn lao động, 

an toàn giao thông, cháy nổ, an toàn hóa chất...theo quy định. 

Yêu cầu chung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về ứng phó sự cố môi trường hiện hành. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án: 

(1). Bể tự hoại 3 ngăn có dung tích 09 m3. 

(2). Hố lắng nước mưa chảy tràn (kích thước L x B x H = (2,5x1,5x01)m). 

(3). Nhà kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 03 m2. 

(4). Hệ thống rãnh thu gom nước thải, thoát nước mưa chảy tràn... 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:  

 5.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn triển khai xây dựng: 

a) Chương trình giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung: 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: KK.01: tại cổng ra vào dự án; KK.02: tại khu vực kho chứa 

nguyên vật liệu tạm thời; KK.03: tại khu vực xây dựng của dự án. 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, TSP, CO, SO2, NO2, tiếng ồn. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT, trung bình 1h - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

b) Chương trình giám sát nước thải: 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 
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- Vị trí giám sát: nước thải sau khi xử lý. 

- Thông số giám sát: pH; BOD5; tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn 

hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3
-) (tính theo N); 

Dầu mỡ động, thực vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat (PO4
3-) (tính 

theo P); tổng Coliforms. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

c) Chương trình giám sát chất thải rắn: 

- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt: khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh, phải được phân loại quản lý theo quy định. 

- Giám sát khối lượng đất, đá dư thừa: việc đổ thải theo đúng quy định. 

- Giám sát chất thải nguy hại: tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại và thực 

hiện quản lý, phân định, phân loại theo quy định.  

Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải 

nguy hại và các quy định của pháp luật khác hiện hành có liên quan đến dự án. 

 5.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành (hoạt động): 

a) Chương trình giám sát môi trường không khí, tiếng ồn: 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: trước cổng dự án; bên trong dự án. 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, bụi không chứa silic, SO2, 

NO2, CO. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 02:2019/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi 

làm việc, QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

b) Chương trình giám sát nước thải: 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại hố ga thu nước thải sau xử lý qua bể tự hoại. 

- Thông số giám sát: pH; BOD5; tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn 

hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3
-) (tính theo N); 

Dầu mỡ động, thực vật; tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat (PO4
3-) (tính 

theo P); tổng Coliforms. 
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Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 c) Giám sát môi trường đất: 

- Thông số giám sát : pH, As, Cd, Pb, Zn, Fe. 

- Vị trí giám sát : 01 mẫu tại khu vực trồng rau. 

- Tần suất giám sát : 06 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: đất nông nghiệp - QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 

d) Giám sát chất thải rắn: 

- Vị trí giám sát: tại khu vực lưu giữ chất thải rắn. 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, công tác thu gom chất thải rắn. 

đ) Giám sát chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, công tác thu gom chất thải 

nguy hại. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: 

- Yêu cầu Chủ dự án thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Giao thông đường bộ và các quy định của 

pháp luật khác hiện hành liên quan đến dự án; thực hiện đúng các yêu cầu tại 

Thông báo số 650/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết 

luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 23 tháng 11 năm 2020), 

Thông báo số 99/TB-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết luận 

giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 22 tháng 02 năm 2021) và Công 

văn số 350/UBND-KT của UBND tỉnh Lạng Sơn (chứng nhận thay đổi lần thứ 01: 

25 tháng 3 năm 2021) trong quá trình thực hiện dự án.  

- Xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án theo 

đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

- Thực hiện đúng Chương trình giám sát môi trường trong Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường được phê duyệt, gửi báo cáo kết quả quan trắc môi trường định 

kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc (quy định tại điểm b, 

khoản 3, Điều 23 Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) về Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được phê duyệt tại Phụ lục này và các nội dung khác do Chủ dự án đã cam kết 

trong Báo cáo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật hiện hành khi 

để xảy ra ô nhiễm môi trường và các vấn đề khác trong quá trình thực hiện dự án. 
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- Trong quá trình thực hiện chủ dự án phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về những thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định./. 
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