
 

 

PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁT, SỎI NHÂN TẠO TẠI XÃ 

AN THẮNG, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

1. Thông tin về dự án  

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến cát sỏi, nhân tạo. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.  

- Chủ Dự án đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đại Phúc  

+ Địa chỉ: Số 10, lô D4 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, 

Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội . 

+ Đại diện: Ông Vũ Hoàng Giang   - Chức vụ: Tổng Giám đốc 

+ Điện thoại: 0985 638 383    

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

-  Phạm vi: Dự án được thực hiện tại thôn Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 

- Quy mô diện tích đất dự kiến sủ dụng: 40.400 m2, trong đó: 

+ Diện tích xây dựng nhà điều hành, nhà điều khiển máy móc: 3.000 m2. 

+ Diện tích xây dựng, lắp đặt các thiết bị nghiền sỏi, cuội: 10.000 m2. 

+ Diện tích đất xây dựng đường giao thông nội bộ và khu bãi chứa vật liệu: 

27.400 m2.  

- Công suất: 80.000 cát sỏi nhân tạo/năm.  

1.3.  Công nghệ sản xuất:  

Công nghệ sản xuất cát nhân tạo là quá trình kết hợp các công đoạn nghiền, 

sàng, tuyển rửa để tách, thu hồi thành phần hạt cát từ hỗn hợp cát cuội sỏi, đá.  

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

- Các hạng mục công trình chính: Dây truyền sản xuất gồm: Máy nghiền cát 

chuyên dụng; Sàng rung nghiêng YK Series; Máy nghiền hàm hệ PEX; Các thiết 

bị khác như hàm nghiền, máy rửa cát, tủ điện điều khiển hệ thống... 

- Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án: Nhà điều hành, nhà điều khiển 

máy móc, công trình cấp 4; công trình giao thông nội bộ và sân chứa vật liệu. 
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2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Làm đường giao thông ra vào khu vự dự án. 

- San gạt mặt bằng dự án. 

- Xây dựng nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất. 

- Lắp đặt thiết bị, máy móc, đường dây tải điện, hệ thống cấp nước. 

- Xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải sinh hoạt; xử lý nước mưa 

chảy tràn; xử lý nước thải sản xuất; các công trình thu gom lưu giữ chất thải rắn. 

- Hoạt động thi công của các phương tiện thi công, vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng dự án,… 

2.2. Giai đoạn hoạt động 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và sản phẩm đi 

tiêu thụ. 

- Hoạt động của dây truyền nghiền sàng tuyển cát sỏi nhân tạo. 

- Hoạt động của công nhân lao động trong dự án. 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất, hệ thống điện,… 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án đầu tư. 

3.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

3.1.1. Nước thải, khí thải:  

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

+ Nguồn phát sinh từ nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng 

dự án (khoảng 20 công nhân); lưu lượng phát sinh khoảng 2,0 m3/ngày.đêm; Nước 

thải sinh hoạt có thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ, 

vô cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh. 

+ Nguồn phát sinh từ nước thải thi công các hoạt động đào móng các hạng 

mục công trình, nước rửa xe, nước phối trộn nguyên nhiên vật liệu và nước rửa 

nguyên nhiên vật liệu; lưu lượng phát sinh khoảng 2,5 m3/ngày;  Thành phần chủ 

yếu trong nước thải này là chất rắn lơ lửng, cặn đất, cát,...  

+ Nguồn phát sinh từ nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án, với lưu lượng 

khoảng 0,337 m3/s; Thành phần chủ yếu trong nước thải này là bụi, đất, cát,...  

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

+ Bụi đất, bụi đá phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. 
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+ Khí thải đốt nhiên liệu (xăng, dầu DO, dầu FO) của các phương tiện vận 

tải, máy móc thi công. 

3.1.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh do các hoạt động của công nhân làm việc trong công trường; khối 

lượng phát sinh khoảng 16kg/ngày; Thành phần chủ yếu là hộp đựng thức ăn, bao 

bì và thức ăn dư thừa. 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn   thông thường; 

+ Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án: vật liệu xây dựng bị thải bao bì, gạch ngói, đất cát, phế liệu 

sắt thép,… khoảng 250 kg/ngày.  

+ Đất đá thải trong quá trình đào mương thu nước mưa chảy tràn, hồ xử lý 

nước thải khoảng 3.500m3.  

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 5,0 kg/tháng chủ yếu là giẻ 

lau dính dầu mỡ, dầu nhớt thải từ hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị và 

phương tiện vận chuyển. 

3.1.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình san gạt mặt bằng, tập kết, bốc xúc, 

vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 

3.1.4. Các tác động khác 

- Tác động đến đa dạng sinh học: Các tác động trên có thể làm suy giảm 

hoặc biến mất một số loài thủy sinh đang sinh sống tại khu vực dự án. 

- Tác động đến kinh tế - xã hội: Việc thi công, cản trở giao thông, giao 

thương… có thể gây xáo trộn và ảnh hưởng tới hoạt động đi lại, buôn bán hoặc 

thói quen trong sinh hoạt cộng đồng. Dễ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự, tệ 

nạn xã hội. 

- Tác động đến sức khỏe của cộng đồng và công nhân xây dựng: Sự gia tăng 

số lượng công nhân xây dựng ở vùng dự án có thể mang theo những bệnh tật đến 

và lây truyền sang người dân địa phương.` 

3.2. Giai đoạn vận hành dự án 

3.2.1. Nước thải, khí thải: 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải. 

+ Nguồn phát sinh từ nước thải sinh hoạt của công nhân, cán bộ;  lưu lượng 

phát sinh khoảng 2,5 m3/ngày.đêm; Nước thải sinh hoạt có thành phần chủ yếu là 
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chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ, vô cơ (BOD, COD), các chất dinh 

dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh. 

 + Nước thải sản xuất: Trong quá trình chế biến cát, sỏi nhân tạo có sử dụng 

nước để tách, thu hồi cát từ hỗn hợp đất đá với lưu lượng là 533 m3/ngày.đêm 

(định mức 2m3 nước/1m3 sản phẩm). Thành phần chủ yếu là Độ đục, TSS, BOD5, 

COD, Amoni, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ, Coliforms và bùn thải sau tuyển rửa cát 

sỏi. Dự án sử dụng tuần hoàn nước chiếm 70% (373 m3) tổng lượng nước thải đầu 

vào để tiết kiệm tài nguyên nước, 30 % (160m3) sẽ được xử lý qua hồ lắng 02 

ngăn trước khi thải ra ngoài môi trường. Vậy tổng lưu lượng nước thải sản xuất 

phát sinh thải ra sông Năng với lư lượng trung bình khoảng 160 m3/ngày.đêm.  

+ Nguồn phát sinh từ nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án, với lưu lượng 

khoảng 0,337 m3/s; Thành phần chủ yếu trong nước thải này là đất, cát,...  

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải. 

Bụi, khí thải (SO2, NOx, CO, VOC) chủ yếu phát sinh từ quá trình cấp liệu, 

quá trình nghiền, sàng, quá trình tập kết , bức xúc, vận chuyển nguyên vật liệu, 

sản phẩm.  

3.2.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân, cán bộ khoảng 

20kg/ngày; Thành phần chủ yếu là hộp đựng thức ăn, bao bì và thức ăn dư thừa 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn  thông thường: Chất thải 

rắn từ quá trình sàng, tuyển rửa cát chủ yếu đất đá thải, bùn khoảng 600 m3/năm. 

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại; Khối lượng chất 

thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành khoảng 120 kg/năm chủ yếu là 

giẻ lau dính dầu mỡ, dầu nhớt thải, hộp mực in từ trạm nghiền sàng, hoạt động 

sửa chữa máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển 

3.2.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ quá trình cấp liệu, quá trình nghiền, 

sàng, quá trình tập kết , bức xúc, vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm.  

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư:  

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải:  

* Giai đoạn thi công 

- Nước thải sinh hoạt:  

+ Giảm thiểu nước thải bằng việc xây dựng nhà ở và sinh hoạt tập trung cho 
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công nhân, xây dựng nhà vệ sinh tạm thời trên khu đất của dự án. Nhà vệ sinh tạm 

có kích thước hố ga như sau: sâu 1m x rộng 1m x dài 1m.  

+ Nước thải sau khi xử lý phải đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/ 

BTNMT-Cột B-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải. Nước thải sau khi xử lý 

được dẫn xả bằng ống nhựa D=50m ra sông Năng. Phương thức xả thải tự chảy. 

- Nước thải trong quá trình xây dựng: Bố trí 2 thùng phi 200 lít để chứa 

nước rửa dụng cụ tại công trường và bố trí 01 hố đào diện tích 4 m2, dung tích 4 

m3 tại khu vực thi công để thu gom lượng thải phát sinh và sử dụng lại.  

- Nước mưa chảy tràn: Xây dựng rãnh thu nước mưa chảy tràn theo địa hình 

thực tế trong phạm vi dự án. Rãnh được bố trí theo địa hình thực tế của dự án khi 

xây dựng. Nước mưa chảy tràn sau khi xử lý qua các hố lắng, hố ga trước khi xả 

vào sông Năng.  

* Giai đoạn hoạt động của dự án:  

- Các công trình thu gom và thoát nước mưa: Bố trí mương thoát nước mưa 

(kích thước: dài 210 m x rộng 01 m x sâu 0,5 m) nằm về phía Bắc và phía Đông 

bao quanh bên ngoài Dự án để thu nước mưa về hồ lắng giảm thiểu tối đa nguy cơ 

ô nhiễm từ nước mưa chảy tràn. Đối với nước mưa rơi trực tiếp trong khu vực Dự 

án sẽ theo địa hình và mương thoát nước chảy về hồ lắng nước thải 

- Các công trình thu gom và thoát nước thải:  

+ Bố trí hố thu nước sau máng rửa cát (kích thước: dài 04 mx rộng 02 m x 

sâu 01 m, có lót bạt chống thấm). Sau đó, nước từ hố thu sẽ theo hệ thống mương 

thoát nước (kích thước: dài 45 m, rộng 01 m, sâu 01 m) dẫn về hồ lắng nước 2 

ngăn để xử lý (một phần nước thải sẽ được bơm tuần hoàn cho quá trình tuyển rửa, 

phần còn lại được dẫn xả ra môi trường bên ngoài sông Năng).  

+ Nước thải xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả vào sông Năng.  

- Các công trình xử lý nước thải:  

+ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: xây dựng bể tự hoại 5 ngăn cải tiến với 

kích thước 12m3 để xử lý nước thải sinh hoạt công nhân. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

sau đó xả thải vào sông Năng.  

+ Công trình xử lý nước thải sản xuất: xây dựng bể lắng nước thải 2 ngăn 

thể tích 2.025 m3 (Ngăn 1: dài 45 m x rộng 10 m x sâu 02 m; Ngăn 2: dài 45 m x 

rộng 10 m x sâu 2,5 m).  

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải:  

* Giai đoạn thi công xây dựng: 
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Phun nước tạo ẩm trên toàn bộ bề mặt thi công với tần suất phun tối thiểu là 02 

lần/ngày; bố trí thời gian vận chuyển của các phương tiện hợp lý; che phủ thùng xe 

vận chuyển nguyên vật liệu nhằm hạn chế bụi phát tán. 

* Giai đoạn hoạt động của dự án:  

+ Giảm thiểu bụi từ quá trình nghiền, sàng: Lắp đặt 03 béc phun nước tại phễu 

cấp liệu, đầu băng tải lên máy nghiền và đầu băng tải lên máy sàng để phun nước 

giảm thiểu bụi kèm theo 01 đồng hồ đo lưu lượng nước để kiểm soát lượng nước 

dùng giảm thiểu bụi. 

+ Giảm thiểu bụi do quá trình vận chuyển: Tưới nước đoạn đường vận 

chuyển (đoạn đường đất nối từ dự án lên đường nhựa tại thôn Tiến Bộ) với tần 

suất 02 lần/ngày. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

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

thông thường: Nêu các hạng mục công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

kèm theo các thông số kỹ thuật cơ bản. Công trình xử lý chất thải rắn thông 

thường phải thể hiện các thông tin, gồm: số lượng, quy mô, công suất, công nghệ; 

phương án thu gom, lưu giữ và xử lý hoặc chuyển giao xử lý. 

- Giai đoạn thi công: 

+ Bố trí 01 thùng rác dung tích 25 lít/thùng để thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt và định kỳ chuyển giao rác thải cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 

+ Lượng đất đá dư thừa sau khi cân bằng đào, đắp, sẽ được tận dụng để gia 

cố tuyến đường vận chuyển bằng đất từ Dự án ra đường liên xã An Thắng. 

- Giai đoạn vận hành: 

+ Bố trí 02 thùng rác dung tích 25 lít/thùng để thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt và định kỳ chuyển giao rác thải cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 

+ Lượng đất đá thải, bùn nạo vét định kỳ được tập trung tại khu vực chứa 

chất thải rắn với diện tích xây dựng 741,6 m2.  

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

hại: Nêu các hạng mục công trình lưu giữ chất thải nguy hại kèm theo các thông 

số kỹ thuật cơ bản. Công trình xử lý chất thải nguy hại phải thể hiện các thông tin, 

gồm: số lượng, quy mô, công suất, công nghệ; phương án thu gom, lưu giữ và xử 

lý hoặc chuyển giao xử lý. 

Xây dựng kho lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích 09 m2 (kích thước: 

dài 03 m x rộng 03 m x cao 2,5 m) và bố trí thùng nhựa dung tích 70 lít/thùng để 
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chứa chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án trước khi chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung (nêu 

các công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung). 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

- Đối với sự cố sạt lở, xói mòn, lũ quyét: Chủ động xây dựng bờ bao che 

chắn khu vực dự án, thường xuyên gia cố bờ bao vì dự án nằm sát dòng sông Năng 

mùa mưa lũ dễ sảy ra sự cố;  

- Đối với hệ thống chế biến cát sỏi, hệ thống điện và các thiết bị khác: Công ty 

sẽ tiến hành tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp sử dụng, có bảng nội quy an toàn, 

trang bị bảo hộ lao động đầy đủ đúng theo quy định của cơ quan an toàn lao động; 

- Khi có sự cố xảy ra, Công ty sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ để dập tắt 

sự cố đồng thời báo cáo cho chính quyền và cơ quan chuyên ngành gần nhất để có 

biện pháp hỗ trợ. Công ty sẽ đền bù thiệt hại do sự cố của dự án gây ra;  

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

5.1. Giai đoạn thi công 

a) Giám sát nước thải sinh hoạt:  

- Vị trí giám sát: Một vị trí tại Cống thoát nước nước thải sinh hoạt khu vực 

lán trại công nhân. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, NO3
-, Dầu mỡ 

động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, PO4
3-, Tổng Coliform. 

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

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (Cột B). 

b) Giám sát môi trường không khí:  

 - Vị trí giám sát: Hai vị trí gồm Trên tuyến đường vận chuyển dự án; Khu 

vực thi công xây dựng dự án. 

- Thông số giám sát: Bụi TSP, NO2, SO2, CO, tiếng ồn, độ rung.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 03:2019/BYT; QCN 02:2019/BYT; QCVN 

24:2016/BYT. 

5.2. Giai đoạn vận hành 

a) Giám sát nước thải 

* Giám sát nước thải sinh hoạt:  
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- Vị trí giám sát: Một vị trí tại Cống thoát nước nước thải sinh hoạt khu vực 

nhà văn phòng.  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, NO3
-, Dầu mỡ 

động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, PO4
3-, Tổng Coliform. 

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

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (Cột B). 

* Giám sát nước thải sản xuất: 

- Vị trí giám sát: Một vị trí tại mương thoát nước thải sản xuất sau hồ lắng 

02 ngăn tại điểm xả thải.  

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Độ đục, Chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, 

Amoni, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliforms.  

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

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (Cột B). 

b) Giám sát môi trường không khí:  

 - Vị trí giám sát: Ba vị trí gồm: Trên tuyến đường vận chuyển; Khu vực 

trạm nghiền sàng; khu vực văn phòng.  

- Thông số giám sát: Bụi TSP, NO2, SO2, CO, tiếng ồn, độ rung.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 03:2019/BYT; QCN 02:2019/BYT; QCVN 

24:2016/BYT. 

c) Giám sát chất thải rắn thông thường 

- Giám sát về khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh; cách phân loại; phân 

định và các biện pháp quản lý, xử lý.  

- Giám sát về khối lượng chất bùn thải phát sinh; cách phân loại; phân định 

và các biện pháp quản lý, xử lý.  

d) Giám sát chất thải nguy hại 

- Giám sát về khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh; cách phân loại; phân 

định và các biện pháp quản lý, xử lý.  

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại 

báo cáo đánh giá tác động môi trường và đảm bảo các chất thải phát sinh trong 

quá trình thực hiện Dự án không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. 
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- Thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý toàn bộ chất thải thông 

thường và chát thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

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

vệ môi trường. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường như đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà 

nước kiểm tra.  

- Tổ chức thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống, khắc phục các rủi 

ro, sự cố môi trường; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bờ sông theo quy 

định; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phóng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an 

toàn lao động, an toàn giao thông đường bộ trong quá trình hoạt động của Dự án. 

- Trong quá trình hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến 

chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải tổ chức ứng cứu khắc phục sự 

cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có 

thẩm quyền và các cơ quan liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời./. 
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