
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
TNH NINH BINH Dc 1p - Tiy do - Htnh phüc  

S: 1470 /QD-UBND Ninh Binh, ngày 30 tháng 12 nàm 2021 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng môi trwrng dir an "Nâng cap 

trim born Con Muôi, xã Ninh Phüc, thành phô Ninh BInh" tiixã Ninh PhIic, 
thành phô Ninh BInh, tinh Ninh Blnh cüa UBND thành phô Ninh Blnh 

UY BAN NHAN DAN TINII NINH B!NH 

Can ci Lut T chz'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cii' Luçt tha doi, bd sung m(5t so' dieu cja Lugt To' chz'c ChInh phz Va 
Lugt To chzc chInh quyên djaphzto'ng ngày 22 tha'ng 11 nám 2019, 

Can cz' Lut Báo v mOi trirô'ng ngày 23 tháng 6 nám 2014, 

Can cii' Nghj djnh sO' 40/2019/ND-CT ngày 13/5/2019 cia GhInh phi tha 
dOi, ho sung m3t sO diêu cza các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hu'Ong dan thi hành 
Lut Báo vç1  mOi O'ng, 

Can c& Thông tu sO' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cia Bç3 Tài 
nguyen và MOi tru&ng quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu cia Nghj djnh sO 
40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cia ChInh phitha dOi, hO sung mç5t sO diéu 
cia các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hzthng dan thi hành Lugt Báo v mOi 
tru'ôiig; 

Theo dé nghj cja SO' Tài nguyen và MOi tru'àng tgi TO' trinh sO' 306/TTr-
STNMT ngày 30/12/2021. 

QUYET DINIH: 

Diu 1. Phê duyt ni dung Báo cáo dánh giá tác dng môi trwng di,r an 
"Nâng cap trtm born Con MuOi, xãNinh Phñc, thành phô Ninh BInh" (sau day 
gi là Dir an) cüa UBND thành phO Ninh BInh (sau day gçi là Chü Dr an) thçrc 
hin tui xã Ninh Phüc, thành phô Ninh BInh, tinh Ninh Bmnh vó'i các ni dung chinh 
tai Phii 1ic ban hành kern theo Quyêt djnh nay. 

Diu 2. Chñ Du an có trách nhiêm: 

1. Niêm y& cong khai quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng 
mOi truô'ng theo quy djnh pháp lut. 
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2. Thirc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi trtxtmg 
dã dizçc phê duyt tti Diêu 1 Quyêt djrIh nay. 

Diêu 3. Quyêt djnh phê duyt bao cáo dánh giá tác dng môi tnrô'ng cüa 
Dir an là can cr dê cap có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat vic thirc 
hin các yêu câu ye bào v môi tru?Yng cüa Dr an. 

Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k. 

Diêu 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dn tinh, Giám dc các so: Tài 
nguyen và Môi truOng, Kê hoch và Dâu tu, Xây dirng, Nông nghip và Phát triên 
nông thôn, Chü tjch UBND thành phô Ninh BInh; Chü tjch UBND xã Ninh Phüc và 
các to ch(rc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./., 

Noi nhân: 
- Chü tjch, the PCT UBND tinh; 
- Trang TTDT STNMT (de dang tãi); 
- TT Phuc vu HCC tinh; 
- Urn: VT, VP3, 4. 

Kh_VP3_1OQD 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
P110 CHU T!CH 
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PHU LUC 
G, YEU CAU VE BAO V MO! TRIYONG CUA DI1  AN 

RM BaM CON MUOI, XA N!NH PHUC, THANH PHO 
BINH" CUA UBND THANH PHO N!NH BINH 

Quyê't djnh so'  f9O/QD—UBND ngày3O tháng.i.2näm 2021 
cia UBND tinh Ninh BInh) 

1. Thông tin chung v Dir an 

1.1. Ten dr an: "Nâng cp trtrn born Cn Muôi, xã Ninh Phüc, thành phé 
Ninh BInh". 

1.2. CI,ü dr an: UBND thành ph Ninh BInh. 

- Dja chi trii s& chInh: s 33, ducng Lé Dii Hành, phutmg Thanh BInh, 
thành phô Ninh BInh, tinh Ninh BInh. 

- Dti din pháp 1ut: ông Dinh Van Thu. Chirc v11: Chü tch 

1.3. VifrndJalj: 

Vj trI xây dirng dir an nàm trên dja bàn xã Ninh Phiic, thành ph Ninh BInh, 
tinh Ninh BInh. 

1.4. Quy mô d4 an: 

- Din tIch dt,r an 3.700 m2, trong do: din tIch cong trInh Cu là 1.900m2  và 
din tIch dat xây dirng rnri là 1.800 m2. 

- Quy mô dâu tts: Xây dirng trtm born có cong sut 07 may x 4000 m3/h 
= 28.000 m3/h gôm: Nba tram; be ht nôi vàkênh tiêu chInh; be xà; cong xà; 
he thông then, cac hang muc phu tro va thiêt bi dOng bô phuc vu van hanh 
tram born. 

1.5. Các cong lrinh chmnh cüa dr an: 

- Nhà trtm born: Kiu triic th'rng 08 gian vôi 07 gian 1p dt may và 01 gian 
sira chüa. Chiêu rng 5,6m, chiêu dài 22,65m. 

- B hut: N,i vOi kênh tiêu chInh, cao trInh day b hut (-1,50). 

- B xà: Doan xà thng dài 6,4m, rng 19,4m; dotn chuyn tip be xâ vâi 
cng xà dài 8,0m, rng (19,4±5,40)m. 

- Cng xã: Cng hp 2 cira kich thuc BxH = 2x(2,0x2,7)m. 

2. Các tác dng môi trirong chInh, chat thai phát sinh tu' thy an. 

2.1. Cdc tdc d3ng mOi tru'irng chInh cüa dr an. 
a. Giai dogn chuá'n bi mt bang, thi cOng xOy dy'ng: 

- Tác dng cüa vic thu hi chuyn m1jc dIch sr dçing dt; dn bü, giài 
phóng mt bang. 
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- Tác dng do vn chuyn nguyen 4t lieu xây dimg, may rnóc thit bj. 

- Tác dng do boat dng 4n chuyn nguyen 4t 1iu thi công, dt dp thi 
cong các hang miic cong trInh cüa d an. 

- Tác dng do hoat dng d& nhiên 1iu cüa các thi& bj, phuong tin, 
may moe thi cong co giYi. 

- Tác dng do hoat dng sinb hoat cüa cong nbân thi cOng. 

b. Trong qua trInh vn hành dy' án. 

- Tác dng do boat  dng phá dc tram barn cü và 1p dtt 03 may barn mfii. 

- Tác dng do boat  dng sinh boat  cüa cOng nhân thi cOng. 

- Tác dng do boat dng tram barn 4n hành. 

2.2. Quy mô, tInh chat cüa nithc thai. 

a. Giai dogn chudn bj mit bing, thi cong xây dy'ng: 

- Nuóc thai sinb boat  tir cOng nhân xây dimg phát sinh vó'i luu luçmg 
0,48m3/ngày dêm. Thànb phân rnthc thai sinb hoat chü yêu gôrn the chat cn bà, 
chat ran la h:rng (TSS), các hçip chat hru ca (BOD5, COD), các chat dinh duO'ng 
(N, P), dâu mi dng thirc 4t và vi sinh vt gay bnh (Coliform). 

- Nuóc thai xây dçrng gm rnthc thai tr boat dng tithi m, rüa v.t 1iu, 
trn xi rnàng vói luçing nithc phát sinh 2 rn3/ngày. 

- Nuâc rnua chây tràn phát sinh vó'i luu luçmg lan nh.t là 6,0 rn3/ngày dêm. 

b. Trong qua trinh vn hành dy' án. 

Luqng nuc thai sinh boat phát sinh khoáng 0,048 rn3/ngày.dêrn. Thành 
phân nuâc thai sinh boat chü yêu gôm các chat c.n bä, các chat ran lo lung 
(TSS), các hçp chat hru ca (BOD, COD), các chat dinh duo'ng (N, P) và các vi 
sinh 4t gay bnb(Co1iform). 

2.3. Quy mô, tInh chat cüa byi, kh,'thdi. 
a. Giai dogn chudn bj mt bang, thi cOng xáy dy'ng: 
Bii, khI thai tr các boat dng dào, dp thi cOng các hang rn11c cong trInh; 

pbuo'ng tin và qua trInh 4n chuyên cac nguyen vt lieu tr các boat  dng cüa 
may móc thiet bj thi cong vOi thành phân thu yêu nhu biji, CO, SO2, NOR. 

b. Trong quO trInh vn hành dy' On: 
Biii, kbI thai pbát sinh tir boat  dng pha do' nba tam,  tram barn cU, 4n 

chuyen 4t li phá do', thiêt bj may barn vai thành phân chü yêu thu biii, CO, 
SO2, NOR. 

2.4. Quy mô, tmnh chat cüa chit thai ran thông thithng. 
a. Giai dogn chudn bj mt bcng, thi cOng xOy dy'ng: 
- Cht thai sinh boat cña cong nhân có chira chü yu là cc cht huu ca, 

thuc an thua, tüi nilon kboâng 6 -10 kg/ngày. 
- Chat thai rn phát sinb trong qua trInh thi cong xây dirng bao gm dt, 

cat, sOi rai vai, vO bao xi mãng, thép xây dirng và cac loai vt lieu xây dirng 



5 

khác vi khi luçmg khoâng 2,82 tnIngày. 

- LuçTng dt thilta tt'ir qua trInh dào dap các htng milc cong trInh phát sinh 
khoàng 6.900rn3. 

b. Trong qua trInh vn hành di! án. 

- Cht thai sinh hot cüa cong nhân có chira chü yu là các cht hftu Ca, 
thirc an thiia, tüi nilon khoâng 0,6 -1 ,0 kg!ngày. 

- Chit thai rn phát sinh trong qua trInh phá d trtrn barn cü vói kh& 
liiqng khoàng 15 tan. 

- Bun d.t bi lng tai  b hut vi khi luçmg 1 0rn3!nàrn 

2.5. Quy mô, tinh chth cüa ch11 thai nguy hqi: 

a. Giai dogn chudn bj mit bang, thi cong xây dzp'zg: 

Chit thai nguy hti phát sinh chU yu gm du rnO' thai (31,5 — 35 
lIt!tháng), gié lau dInh dâu ma, dâu rnâu que han tong luqng phát sinh khoãng 23 
kg! tháng. 

b. Trong qua trinh vçn hành dy' an: 

Cht thai nguy hti phát sinh chü yu gm du mc thai, gié lau dInh dtu 
mO vâi khôi hrçmg 3,0kg!näm. 

3. Các cong trinh và bin pháp bão v môi trtro'ng cüa dr an: 

3.1. V thu gom và xü' lj njthc thai. 

a. Giai dogn chuá'n bj, thi cOng dir an 

- Nithc thai xây dirng: 

+ N.thc thai thi cong tir khu vçrc xây dçrng, khu virc nra xe và bãi tp k& 
nguyen lieu duçc thu gorn vào 01 ho lang dung tIch 3m3  (2m x irn x 1,5rn) có 
lot chông thâm bang vài dja k5i thut và rning xã có vài l9c dâu, sau khi thu 
gom, lang ctn và vót yang dâu, nithc thai sê duqc tn diing dê rüa xe tui am 
khu virc cOng tru?mg và bãi tp kêt vt 1iu. 

+ Váng du tai  các h lang së duqc thu gom và km giü tam  thai tii thüng 
chira 1501 vâ kho luu giü chat thai nguy hai. 

- Nuóc thai sinh hot: Sü diing 02 nhà v sinh di dng, dung tIch chira 
chat thai khoâng 1000 lit, thuê dan vj có chüc näng dê xir 1 nuâc thai sinh 
hoat trong khoang chüa, cam kêt không thai ra ngoài môi trumg. 

- Nuôc mua chây tràn: Nuc rnua chày tràn trên khu vvc  dci an duçic thu 
gom bang rAnh thoát nuóc mua (20 x 30 cm), chiêu dài 140rn. 

b. Giai doan van hành 

NuOc thai sinh hoat: Nuôc thai sinh hoat ti,r nhà v sinh cong nhân dugc 
xir l so b qua be tir hoai  dung tIch khoàng 2m3  tai  khu vrc nba quan l darn 
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báo dat  các giá trj cho phép tai  ct B QCVN 14:2008/BTNMT — Quy chuân k9 
thut quôc gia ye nithc thai sinh boat truc khi cháy vào kênh tiêu. 

3.2. V xü' 1j byi, k/il thai, ting in trong giai do,n chuân bj, thu cong 
và hort  d3ngphd dO cong trinh Cu giai doin vmn hành cáa dr an: 

- Quay ton, che bat  xung quanh khu vrc thi cong d han  ch biii phát tan; 
tui nithc tao  d am trên mt bang nhüng khu vrc phát sinh nhiêu biii. 

- Sir diing các phuong tin thi cong dã qua kiêm djnh, san xe 4n chuyên 
duçc lot kin, phU bat  che chàn kin các xc 4n chuyên v.t 1iu xây dirng. 

- Bô trj xe 5m3  tui nuc giEt am trên các tuyên du?ng 4n chuyên ni b 
khu vrc dir an và trong pham vi 01 km gân cOng chInh dan vào khu virc d an. 

- Thi cOng theo hInh thüc cuôn chiêu, xây xong den dâu tiên hành thu 
d9n hin tnthng ngay den do. 

3.3. Cong trinh, biçn pháp thu gUm, lu'u giü, quãn ij, xii' 1j chIt thai rn 
thông thithng. 

a. Giai dogn chuán hi, thi cong dr an 
- Chat thai sinh boat: 
Thu gom vào 02 thüng dung tIch 2401 có nap day:  01 thüng dt tai  khu 

virc nba v sinh di dng vâ 01 thüng trong khu lan trai. Hgp dông vOi dan vj 
v sinh dja phucmg dem den diem tp kêt rác thai sinh boat chung và xir 1 
theo quy djnh. 

- Chat thai xây dirng: Phân loai  chat thai xây dimg: dôi vci nhüng chat 
thai có khá nàng tái chê thu bao bI xi mäng thu gom riêng dê tn diing hotc ban; 
Nhftng chat thai ran tro thu gach, vüa phân cOn 'ai  tái si:r ding dê san lap câu 
rra xc, be lang, tn ding lam 4t 1iu san lap cho dir an. Han  chê tôi da phát sinE 
ra ngoài rnôi tru?Yng. 

- Dat thüa tü qua trInh dào than dê vi khôi luçing 6.900m3  duçc tn diing 
dê san lap mt bang cong trung thi cOng. 

b. Giai doan van hành 
- Bô tn thüng 2401 có nap dy tai  khu we thà quân 1 dê thu gom và luu 

chüa chat thai sinE hoat. 
- Bun dat do bôi lang tai  khu vixc be hut vOi khOi luqng 1 0m3/näm dugc 

thu gom vt dem xi:r 1 theo quy djth. 
3.4. Cong trInh, bin pháp thu gUm, hu'u gifr, quán lj, xü' 1j5 chat thai 

nguyhzi. 
- Bô tn khu t.p kêt chat thai nguy hai tai khu vrc phia Dông khu lan trai, 

có diên tIch 5 m. 
- Hçp dông yj  dan vj có dü chiirc näng dê thu gom và van chuyên chat 

thai nguy hai  xir 1 theo quy djnh tai  Thông tu sO 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30 tháng 6 näm 2015 cüa Bô Tài nguyen và MOi trurng và Nghi djnh so 

40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 näm 2019 cüa ChInh phü sira dOi, bO sung 
mt so diêu cüa các ngh dnh quy djnh chi tiêt, huóng dan thi hành Lut bão 
v mOi tru?ng. 
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3.5. Bin pháp gidm thilu tác d(3ng dlii Kinh tl - xâ h3i khu vtc trong 
giai doçzn chun bj, liii cong dr an: 

- Trirâc khi thi công, Chü du tu phi hçip vâi chInh quyn xã khu virc dir 
an, dánh giá hin trng các cong trinh dé lam cci sâ den bU, hoàn trâ lai  hin 
trng nêu dê xãy ra hu hOng, lün nut. 

- Giãm thiu ánh hithng tfii ht t.ng khu viIc: 

+ B trI sü diing các phuo'ng tin thi cong phü hçip vôi tuyên duô'ng 4n 
chuyn chInh di vào dir an, không vn chuyn qua tãi trçng cho phép cüa Xe, 
tâi tr9ng cüa tuyn di.thng. 

+ Ban hành ni quy, quy djnh hin ch tc d giao thông trong khu vçrc 
dr an. 

- Giãm thiu ãnh hu&ng tOi giao thông di 'ai  cüa ngui dan khi thi cOng: 

+ Cong khai tai  khu virc dir an v k hoich, thyi gian thi cOng, hithng 
tuyn giao thông tam  thyi trong thyi gian thi cong. 

+ Dtt bin báo hiu, cânh báo cong trithng dang thi công; bin báo giâm 
toe d; biên báo chi huémg tuyên giao thông tam  thi. 

- Ph bin và tuyên truyn các quy djnh pháp lut cho cong nhân. 

3.6. Bin pháp giãm thilu si' C6 khác: 

a. D6i vó'i szj có' cháy no2. 

- Trang bj các thit bj chüa cháy tai  khu vrc lan trai;  kim tra djnh kr các 
thi& bj an toân (báo cháy, chüa cháy). 

- Tuyên truyn, b sung kin thüc v tác hai  và bin pháp phông cháy 
chüa cháy cho cong nhân tham gia thi cOng dr an; Trong ca lam vic, nhân viên 
luôn có mitt tti các vi trI cüa mInh và thirc hin dung các thao tác k thutt v an 
toàn cháy n& Khi phát hin các sir c bt thung phái báo cáo ngay vOi nguñ 
có trách thim d xü 1 kip  thii; 

- Phi hçTp cht che vth cánh sat phông cháy chüa cháy, phông chng và 
xir 1 kjp thii khc phiic sir c nu có xáy ra. 

b. D6i vó'i sit c6 thiên tai, bâo lii: 

- Tin hánh thi cOng hçip 1 theo hInh thuc cun chiu, diirt dim trong 
müa khô, thành 1p To giám sat chit luçing cong trInh theo quy djnh ye cong 
trInh ây dirng. 

- Djnh kST nao  vet khu vrc b hut cüa tram bum; sua chia, báo dung 
may bcim. 
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4. Danh mite cong trinh, thiêt bj bão v môi tru'ô'ng chInh cüa duj an: 

STT Danh mute các cong trInh BVMT cüa dir an S hrçrng 

a. Giai dogn thi cong dy' an 

1 Nhâ v sinh di dng 1000 lit 02 nba v sinh 

2 B 1ng nithc thai thi cong 3m3  01 b 

3 
Ränh thoát nithc mila kIch thuâc (20x30) cm 

, . . 
co chieu dai 140m 

0lhethong 

Thüng chica chAt thai sinh boat  240L; 

Khu virc li.ru gii) chat thai sinh boat 2m2  

02 thüng 

01 khu virc 

5 Thüng chüa chAt thai nguy hai  150L 02 thüng 

6 Kho chira chAt thai nguy hai  din tjch 5m2  01 kho 

b. Giai dogn vgn hành dy' an 

1 Be tir hoai 3 ngän dung tIch 2m3  01 be 

2 H thng phông cháy chcta cháy 01 h thng 

5. Chirong trinh quãn 1 và giám sat môi tru'o'ng cüa dir an giai dotn 
thi cong xây dirng. 

a. Giám sat môi trung không khI và ting n: Giám sat cac ngun phát 
sinh khI thai, ting on và m1rc on phát sinh, tan suât hang ngày. 

b. Giám sat CTR, CTNH: Tai  các dim ttp kt CTR, CTN}i, giám sat vic 
thu gom, phân 1oi, quân 1 CTR xây dçmg, CTN}I. Tan suât: hang ngày. 

6. Các diu kiin eó lien quan dn môi triro'ng 
6.1. Yêu cáu báo vç mOi tnrO'ng dOi vó'i Dy' an: 

- B trI khu luu gii) nguyen, vt lieu vâ thit bj tai  nhüng dja dim phü hçp 
d giâm thiu ãnh hithng dn mOi tnr?mg tr nhiên trong qua trInh thi cong xây 
dirng; thirc hin chuang trInh giáo diic, nâng cao nhn thüc ye bâo v mOi truô'ng, 
báo v an ninh xã hi diôi vói dOi  ngü cong nhân tham gia thi cong xây drng, 4n 
hành thr an. 

- Biii và khI thai phát sinh trong qua trInh thi cong xây dung: Thrc hin các 
bin pháp giám thiu, dam bâo dat  QC\TN 05:2O13IBTNMT - Quy chuân k5' thut 
quôc gia Ye chat luçing không khI xung quanh. 

- Trong qua trInh thi cOng xây dirng và vtn hành Dir an phãi có bin pháp 
giám thiu, dam báo tuân thu quy djnh tai  Quy chuAn k thut quôc gia QCVN 
26:2010/BTNMT ye tiêng On (khu virc thông thuông) và QC\TN 
27:20 10/BTNMT (Bang 2 - Khu virc thông thu&ng) v d rung. 
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- Cht thai r.n sinh hoit phát sinh trong qua trInh thi cong xây dirng và 4n 
hành Dir an phãi duçic thu gom và xir 1 theo dung quy djnh ti Nghj djnh sO 
38/201 5/ND-CP ngày 24/4/2015 cüa Chinh phü ye quân 1 chat thai và ph 1iu 
và Nghj dinh so 40/201 9/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung 
mt s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi ti&, hrnng dn thi hành Lut Bâo v 
môi truô'ng. 

- Cht thai nguy hai  phát sinh trong qua trInh thi cong xây dijng và 4n 
hành Du an phâi duqc phân loai,  thu gom, luu giü, quãn 1 và xir 1 theo dung 
quy djnh ti Thông tu 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa Bô Tài nguyen 
và MOi trung quy djnh ye quân 1 chat thai nguy hai  vâ Nghj djnh so 
40/201 9/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü sura dôi, bô sung mt sO diêu cUa 
các nghj djnh quy djnh chi ti&, hithng dn thi hành Lut Bão v môi trixing. 

- Nixâc thai sinh hot phát sinh tir hoat dng xây dimg d? an hçp diông 
dcn vj chüc näng thu gom xur 1, không thai ra ngoài mOi tnthng và nuâc thai 
sinh hott giai dotn vn hành dam bão xü 1 dt giá trj ct B, QCVN 
14:2008/BTNIMT — Quy chu.n k thut quc gia v nithc thai sinh hott truâc 
khi thai ra kênh tixOi tiêu khu vuc du an. 

6.2. Các diu kién kern theo: 

- Phi hçp vi các co quan chüc näng thirc hin các giãi pháp k thut 
phü hqp nhäm ngän chtn và giám thiêu các sir cO ngp siit kin phát sinh do 
vic xây dirng Di,r an; 1p phizang an và thirc hin các bin pháp phông ngra, 
üng phó các s1r cô mOi trueing khác phát sinh trong qua trInh thrc hin D an; 
tuân thu các yêu câu ye phông chông cháy, no trong qua trInh thirc hin Dir an 
theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

- Thit 1p h thng cánh báo nguy him, cânh báo giao thông trong khu 
v1rc thi cOng; thrc hin các bin pháp k thu.t vâ tO churc thi Cong phü hçip nhäm 
giãm thiêu tác dng tâi các hott dng giao thông cüa khu virc. 

- Thirc hin dn bü nhüng thit hai  môi trung do di,r an gay ra theo Lut 
Bâo v mOi tnrng yà Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh ye xir pht vi phm hành 
chInh trong lTnh vrc bâo v môi tru?mg. 

- Dam bâo ngun kinh phi du iii xây dmg và vn hành các cong trInh xr 1 
mOi truYng dã cam ket trong báo cáo dánh giá tác dng mOi tnrng. 

6.3. Ghñ Du' an có trách nhim: 

- Lp yá gài k hoch quãn 1 mOi trtrông cüa dr an dn UBND xã Ninh 
Phüc dê niêm yet cOng khai truc khi thi cOng xây dirng. 

- Thirc hin nghiêm tüc cac yêu cu v bâo v rnOi trir&ng, các diu kiin 
kém theo và cac ni dung bào v môi truông khác dâ dê xuât trong báo cao dánh 
gia tac dng mOi tmng. 
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- Tuân thu các quy dnh cüa pháp 1ut hin hành ye an toàn giao thông, 
phông cháy chüa cháy, no theo quy djnh hin hành. 

- Co trách nhim hqp tác va to diu kin thun lçii d cc quan quãn 1 
nhà nuâc ye báo v môi trung tiên hành các hoat  dng giám sat, kiêm tra vic 
thirc hin các ni dung, bin pháp bão v môi trithng cüa Dçr an; cung cap day 
dü các thông tin, so 1iu lien quan khi duçc yêu câu. 

- Trong qua trInh trin khai xay dmg dir an, chü dir an có nhüng thay di 
quy djnh ti khoân 2 Diêu 26 Lut báo v môi tru?mg 2014 phãi báo cáo bang 
van ban và chi duqc th?c hin nhng thay dôi sau khi có van ban chap thun cüa 
c quan phé duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng theo quy djnh./. 
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