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Phân kI 01 cüa Dw an "Xây dirng và kinh doanh co s& h tng Khu cong nghip 

Hip Phithc - Giai don 2 (quy mô 596,93 ha)" 

BQ TA! NGUYEN vA MO! TRU'NG XAC NHIN 

I. THONG TIN CHUNG YE DII AN/CO SO: 
- Ten chü dr an: Cong ty C phn Khu cong nghip Hip Phric. 
- Dja chi van phông và dia diem hoat dng: Khu B, dix&ng sO 01, Khu cong nghiêp 
Hip Phi.râc, xã Hip Phi.râc, huyn Nhâ Be, Thânh phô HO ChI Minh. 
-Diênthoai: 028.37800345. Fax: 028.37800341. 
- Giây chüng nhn däng k2 doanh nghip so 0305046979 do So Ké hoch và Dâu tti 
Thành phô Ho ChI Minh cap (ding k lan dâu ngày 14/6/2007, thay dôi lan thu 9 ngày 
17/02/2020). 
- Quy& djnh phê duyt báo cáo dáiTh giaa çii iiOf no 1685/QD-BTNMT 
ngày 25/5/20 18 cüa Bô truOng Bô Tài nguyen và MOi trirOng. 
II. NO! DUNG XAC NHAN: 
Xác nhn hoàn thành cong trInh báo v rnOi tru'ông cho Phân Id 01 cüa Dir an "Xây 
drng và kinh doanh ca sO h tang Khu cOng nghip Hip PhuOc - Giai don 2 (quy 
mô 596,93)" (chi tiêt tai  Phu luc kern theo). 
III. TRACH NHIEM CUA CHU DII AN/CO SO: 
Tuân thU nghiêm tUc các quy djnh cUa pháp lu.t v báo v rnôi trithng; thung xuyên 
4n hành và 1p nh.t k v.n hành các cOng trInh xü l chat thai, bão v mOi tru&ng 
dä nêu ti M%ic 1, 2, 3 và 4 Phii 1c kern theo Giây xác nhn nay; thirc hiên chucmg 
trInh quan träc môi tnthng và báo cáo cOng tác bão v mOi trithng djnh k' và dt xut 
theo quy dinh cUa pháp lut. 
IV. TO CHUC THUC HIEN: 
Chü du an dã hoàn thành cOng trInh bâo v môi trung the6quy djnh cUa pháp luat. 

Giây xác nhn nay là can cO dê c quan có thârn quyên kiêm tra, thanh tra ye bão v 
môi tru&ng trong qua trInh hot dng; duqc diêu chinh các cong trmnh báo v mOi 
trithng theo quy djnh cUa pháp lu.t./. 

Noinhân: 
- Nhis mic 1(02); 
- B truâng Trn Hông Ha (dé báo cáo); 
- Uy ban nhân dan TP.HCM; 
- Sâ Tài nguyen và Môi tnthng TP.HCM; 
- BQL các khu chê xuât vã cong nghip TP.HCM; 
- VPTN&TKQGQTTHC, BO TN&MT; 
- Lizu: VT, TCMT, HL.10. 



PHU LUC 

(Kern theo Giáy xác nhn so 58 /GXN-BTNMT ngàyo2 tháng 7 nám 2020 
cüa Bó Tài nguyen và MOi fru072g) 

1. Cong trInh thu gom và xr 1 nuirc thai: 

1.1. Cong trinh thu gom, thoát n,thc mwa, nu* thai: 

a) COng trInh thu gorn, thoOt nlr&c mira: 

- D xây dirng h thng thoát ni.thc mua tách riêng h thng thu gom nuâc thai. 

- Dâ xay dung h thng thu gom rnthc mua trên din tIch 2 83,3 ha (khu D, E, F) 
trong tong phm vi tuyên thu gom nithc mua (tong din tIch thu gom nithc mura là 
483,46 ha) cUa Khu cong nghip Hip Phuthc - Giai doan 2 (KCN Hip Phuc - GD2). 
Nu&c mura thrçic tách c.n, rae bang các song chän rae và ho ga truthc khi xã qua 17 cra xâ 
(bao gm: 02 dim xá ra Rach  Bn Bôn, 04 diem xã ra Rach  Dinh Ong, 02 diem xâ ra 
Rach Trai Cura Ln, 06 diem xá ra Rach Rp, 02 diem xá ra Rach Mung Lan, 01 diem 
xã ra H diêu hôa tr nhiên cüa KCN Hip Phtràc - GD2). 

b) COng trinh thu gorn nzthc thOi. 

- Dã xay d%rng, hoàn thin he thing thu gom nuthc thai (bang vt 1iu uPVC Va 
HDPE) trên diên tich 283,3 ha (khu D, E, F) trong tong din tIch cüa KCN Hip 
Phuóc - GD2. 

- Dã 1p dt 04 tram bom tang áp d thu gom nir&c thai phát sinh tr các c sâ 
hoat dng trong KCN Hip Phurac - GD2 ye Tram xr l nuâc thai tp trung (XLNTTT) 
cüa KCN Hip Phuâc - GD 1 (Tram XLNTTT - GD 1) và Tram XLNTTT cüa KCN 
Hip Phuróc - GD2 (Tram XLNTTT - GD2). Cáe tram bm tang áp có h thông van dé 
diêu tiêt chuyên nu&c thai ye Tram XLNTTT - GD1 hoc Tram  XLNTTT - GD2. 

- Dã xay d%mg, hoàn thin duang ng thoát ni.râc thai dài khoáng 50 m d dn 
nuxâc thai sau xir l tur be khur trüng cüa Mo-dun so 2 cháy ra rach  Dinh Ong. 

1.2. Cong trInh xw lj nwóc thai: 

Dà xây durng: Mo-dun xur l nuOc thai s 1 (Mo-dun s 1) dt trong Tram 
XLNTTT - GD 1; Mo-dun xir 1' ni.rôc thai sO 2 (Mo-dun so 2) dt trong Tram XLNTTT 
- GD2 dê tiêp nhn nuóc thai tur KCN Hip Phtthc - GD1 và KCN Hip Phuac - GD2; 
Cong trInh xü 1 nuac thai sinh hoat dt trong Tram  XLNTTT - GD2. Cui th nhu sau: 

a,) MO-dun s 1 (co cOng sut thièt kl 3.000 m3/n gay,): 

- Vj trI xây drng: Trong Tram XLNTTT - GD 1, tai  Lô B 11 a cüa KCN Hip Phu.róc 
- GD1. 

- Quy trinh cong ngh xü 1 nuac thai: Nuàc thai — B gom cüa Tram XLNTTT - 
GD1 —f Be tách dâu m —* B diu hôa -+ B phãn 1rng - B tao  hông —* B 1ng hóa 
ly - Be trung hàa - Be Anoxic —* Be Aeroten —f B 1ng sinh h9c -+ Be khCr trüng 
cüa Mo-dun s 1 -~ Be khur trüng cUa Tram XLNTTT - GD! —* Tram quan trc t%r dng 
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cüa Tram XLNTTT - GD1 -+ Rach Dinh Ong, song Soài Rap. 

- Ch do 4n hành: Lien tue. 

- Hóa cht sir d%lng: NaOH, H2SO4, Polymer anion, Polymer cation, NaOCl, FeCl2. 

- Các thông s quan tr.c tr dng, lien tic: Lru hrqng nithc thai du ra, pH, nhit 
d, COD, SS (thuc Tram XLNTTT - GD 1). 

- Quy chun ap di1ng: QC\TN 40 :201 1/BTNMT - Quy chun k thu.t quc gia v 
nu&c thai cOng nghip (cot B, Kq  = 0,9 và Kf 0,9); QCVN 11-MT:2015/BTNMT - 
Quy chuán k5 thuat quôc gia ye nithc thai chê biên thüy san (cot B, Kq  = 0,9 và Kf = 
0,9); QC\TN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuãn k5 thut quOc gia ye nthc thai cOng 
nghip giây và bt giây (cot Bi, Kq = 0,9 và Kf = 1,0); QCVN 13-MT:2015/BTNMT - 
Quy chuân k5 thu.t quOc gia ye nu&c thai dt nhum (cot B, Kq = 0,9 và Kf = 0,9). 

b) Mo-dun sá 2 (co cOng suO't thilt ké' 3.000 m3/ngay): 

- Vj trI xây d%rng: Trong Tram XLN1TT - GD2, t?i  10 F9 cüa KCN Hip Phu&c - (31)2. 

- Quy trInh cOng ngh xü l nuic thai: Nucc thai -+ B gom - B tách dAu m 
-f B diu hôa - B phán rng -* B tao  bong - B lang hóa l -* B trung hôa - 
B SBR -* Be khü trüng - Tram quan tr&c ti,r dng cüa Tram XLNTTT - GD2 - 
Rach Muang Lan, song Soài Rap. 

- Ch d vn hãnh: Theo me (cong suit khoãng 500 m3/mé). 

- Hóa chit sir dung: H2SO4, NaOH, Al2(SO4)3, A-polymer, Polymer cation, NaOCl. 

- Các thông s quan trc t1r dng, lien tic: Liru lucmg nixâc thai du ra, pH, nhit 
d, COD, SS (thuc Tram XLNTTT - GD2). 

- Quy chun áp diing: QCVN 40:20 11/BTNMT - Quy ehu.n k5 thut quc gia v 
nix&c thai cOng nghip (cot B, Kq  = 0,9 và Kf 1,0); QC\TN 11-MT:2015/BTNMT - 
Quy chuân k thut quôc gia ye nuâc thai che biên thüy san (cot B, Kq  = 0,9 và Kf 
1,0); QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuân k5 thut quOc gia ye nnrc thai cOng 
nghip giây và bt giây (cot Bi, Kq  0,9 và Kf  1,1); QCVN 13-MT:2015/BTNMT - 
Quy chun k thu,t quOc gia ye nuac thai dét nhum (cot B, Kq  = 0,9 và Kf= 1,0). 

c) COng trinh xi l n,thc thai sinh hogt ('thu5c Trgm XLNTTT - GD2,): 

- Dä xây drng be tr hoai ba ngàn vai dung tIch thitk khoãng 5,3 m d xir l 
b nirac thai sinh hoat  phát sinh ti~ khu virc van phông diêu hânh tri.râc khi dâu nOi vào 
Mo-dun sO 2 (thuc Tram  XLNTTT - GD2) dê tiep tiic xü l. 

- Quy trInh xir 1 nirac thai sinh hoat: Nirâc thai sinh hoat - Ngän 1 (Diu hôa, 
lang, phân hüy sinh h9c) Ngän 2 (Lang, phãn hUy sinh h9c) Ngàn 3 (Lçc) Dim 
xá vào h thông thu gom rnxâc thai cüa MO-dun s 2 (Tram XLNTTT - GD2). 

2. Cong trInh luu gifr chat thai rn cong nghip thông thu'ôiig: KhOng b trI. 

3. COng trInh, thit bj lu'u gifr chat thai nguy hi: 

- Dã xây drng kho li.ru gict tam  th?yi chit thai nguy hai  có din tIch thit k khoãng 
16 m2  (dáp 1rng yêu câu tai  Thông tu sO 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa B 
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trithng Bô Tài nguyen và Môi trtthng v quãn 1 chit thai nguy hai)  trithc khi chuyn 
giao cho don vj có chüc näng xr 1. 

- Bun thai phát sinh tir 02 Mo-dun (s 1 và s 2) chrçc quán 1 nhu chat thai nguy 
hi và ducic hxu git trurc khi chuyên giao cho don vj có chlrc näng dé xlr 1. Dã xây 
drng khu hru giit bun thai cüa Mo-dun so 1 có din tich thiêt kê khoãng 76 m2  và khu 
km gi bun thai cüa Mo-dun sO 2 có din tIch thiêt kê khoáng 54 m. Các khu liru gil 
bun thai dáp 1mg yêu câu ti Thông tu so 36/201 5/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 elm Bô 
trix&ng Bô Tài nguyen và Môi tnr?Yng ve quán 1 chat thai nguy hti. 

4. Cong trInh phông ngira và trng phó sir c môi trirông: 

DA có k hoch và phucmg an phông nglra, 1mg phó sir c môi tru?ng (tam th?yi 
si:r diing chung cOng trinh phông nglra, 1mg phó sir cô mOi tri.r&ng sn có cüa KCN Hip 
Phxâc - GD1). 

5. Cong trInh, bin pháp bão v môi trirô'ng khác: 

- Di vi chAt thai rAn sinh hoat: Dâ trang bj các thüng ehlra chAt thai rAn sinh 
ho.t có nap dy kin tai  khu vrc van phông diêu hành và djnh k chuyên giao cho dcrn 
vj có chlrc nàng vn chuyên di xlr 1 theo quy djnh. 

- Dã trng cay xanh d9c các tuyn dung giao thông ni b. 

- Dä có bin pháp gim thiu bii phát sinh trên các uyndung ni b trong KCN 
do các phtrcing tin giao thông bang cách djnh k sIr dng xe bôn phun tuOi ntthc. 

- Dã thành l.p Di phông cháy chIra cháy, trang bj 02 xe chira cháy chuyên ding, 
các thiet bi phông cháy chira cháy. Dã có kê hoch phàng cháy chcta cháy vâ có Van 
ban so 99/PCO7- D5 ngày 29/01/2019 cüa Cong an Thành phô Ho Chi Minh ye nghim 
thu h thông phông cháy và chfta cháy. 

- D xay thrng phucmg an phông nglra và 1mg phó sir c hóa chAt cho KCN Hip 
Phurc - GD2. 

6. Chuong trInh quan tràc môi trirong: 

6.1. Gidm sat ntthc thai cüa Mo-dun S6 1 ('thuôc Tram XLNTTT- GD1): 

a) Giám sat nithc thai t dng, lien tuc: 

- Vj tn quan trAc: 01 vi tn, sau b khIr trüng cüa Tr.m XLNTTT - GD1, truc khi 
thai ra Rch Dinh Ong, song Soài Rap. 

- TAn suAt quan trAc: Lien tijc 24/24 gi. 

- Thông s quan trAc: Luu krqng nithc thai dAu ra, pH, nhiêt d, COD, SS (dã lap 
liru lucing nithc thai dâu vao, Amonia (phai lap dt b6 sung, thi h.n hoàn thành 

trtróc 31 tháng 12 näm 2020). 

- Quy chuân áp ding: QCVN 40:20 11/BTNMT - Quy chuAn k5 thut quc gia v 
nuàc thai cong nghip (cot B, Kq  = 0,9 và Kf= 0,9). 

b) Giám sat dinh /g). 

b 
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- Vj trI quan trc: 01 vj trI, ti dim xã ni.r&c thai sau xü ly cüa Tram XLNTTT - 
GD 1, trrncc khi thai ra Rach  Dinh Ong, song Soài Rap. 

- Tan suit quan trc: 3 thángI1n. 

- Thông s quan trc: Nhit d, d màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, 
Cr, Cr6 , Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tng xianua, tng phenol, tng du mt khoáng, Sunfua, 
Florua, Amoni, t6ng N, thng P, Clo du, Coliform, thng du m& dng thirc v.t, tong các 
chat ho.t dông be mat, halogen hthi cci dê bi hap thi (AOX), Dioxin. 

- Quy chun áp diing: 

+ QCVN 40:201 1/BTNMT - Quy chun k5 thut quc gia v ni.r&c thai cong nghip 
(cot B, K 0,9 và Kf = 0,9) di v&i các thông s& Nhit d, d màu, pH, BOD5, COD, 
TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr3 , Cr6 , Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tng xianua, tong phenol, tng 
dâu mi khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, tong N, tong P, Cia dix, Coliform. 

+ QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chun k5' thuât quc gia v nrc thai ch bin 
thüy san (cot B, K = 0,9 và Kf= 0,9) dôi v&i thông so: Tong dâu, mc dng thrc vat. 

+ QCVN 12-MT:20 1 5/BTNMT - Quy chun k5 thut quc gia v nixrc thai cong 
nghip giây và bt giây (cot B!, K 0,9 và Kf= 1,0) dôi vri các thông so: Halogen hüu cci 
d bi h.p thu (AOX), Dioxin. 

+ QCVN 13-MT:20 1 5/BTNMT - Quy chu.n k5' thut qu& gia v nu&c thai dt thum 
(cot B, Kq = 0,9 và Kf= 0,9) dôi v&i thông so: Tong các chat hot dng be mat. 

6.2. Giám sat mthc thai cüa Mo-dun sá 2 ('thuôc Tram XLNTTT - GD2,): 

a) Giám sat nzthc thai hi dóng, lien tuc. 

- Vj trI quan trc: 01 v trI, sau b khr trüng cüa Tram XLNTTT - GD2, tnthc khi 
thai ra Rch Muang Lan. 

- Tn sut quan tr.c: Lien tue 24/24 gRi. 

- Thông s6 quan trc: Luu h.rçmg nuàc thai dAu ra, pH, COD, SS (da 1p dt), liru 
krng ntrâc thai dãu vào, Amonia (phãi lap dat bô sung, thai hn hoàn thành trtr&c 31 
tháng 12 näm 2020). 

- Quy chun áp ding: QCVN 40:20 11/BTNMT - Quy chun k thuât quc gia v 
nithc thai cong nghip (cot B, Kq  0,9 VàKf  1,0). 

b) Giám sat dinh kj: 

- Vj trI quan trc: 01 vi trI, ti dim xâ rnrâc thai sau xcr 1 cüa Tram XLNTTT - 
GD2, truac khi thai ra Rch Mirang L&n, sOng Soài Rap; 

- Tn su.t quan trc: 3 tháng/1n. 

- Thông s, quan ti4c: Nhit d, d màu, pH, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, 
Cr3 , Cr6 , Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, t6ng xianua, tong phenol, tong du m khoáng, Sunfua, 
Florua, Amoni, tong N, tong P, Cia du, Coliform, tong dâu m dông thuc 4t, tng các 
chat hot dông be mat, halogen hru cci d bj hp th11 (AOX), Dioxin. 

- Quy chu.n áp diing: 
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+ QCVN 40:20 11/BTNMT - Quy chun k5 thut quc gia v ni.rOc thai cong nghip 
(cOt B, K= 0,9 và Kf= 1,0) di vài các thông so: Nhit d, d màu, pH, BOD5, COD, 
TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr3 , Cr6 , Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tng xianua, tong phenol, tong 
du m khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, tong N, tong , Clo di.r, Coliform. 

+ QCVN 11-MT:2015tBTNMT - Quy chuãn k thut quc gia v nuc thai ch bin 
thüy san (cot B, Kq  = 0,9 và Kf= 1,0) dôi vài thông so: Tong dâu, ma dng thirc 4t. 

+ QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chu.n k5 thut qu& gia ye ni.thc thai cOng 
nghip gi.y và bt giây (cot Bi, Kq= 0,9 và Kf= 1,1) dôi vri các thông so: Halogen hQu ccr 
d bi hp thi (AOX), Dioxin. 

+ QCVN 13 -MT:20 15/BTNMT - Quy chu.n k thut quc gia v nu&c thai dt nhum 
(cot B, Kq = 0,9 và Kf = 1,0) dé,i vâi thông so: Tong các chat hoat dOng be mat. 

6.3. Giám sat chat lwing không khi: 

- Vj tn quan ti4c: 02 diem, ti khu vic xung quanh Mo-dun s 1 và MO-dun s 2. 

- Thông s quan trc: Tng biii 10 h:rng (TSP), CO, SO2, NO2, NH3. 

- Tan su.t quan tr&c: 6 tháng/ln. 

- Quy chun áp thing: QCVN 05:20 13/BTNMT - Quy chuân k5' thut quOc gia ye 
ch.t krçmg không khI xung quanh. 

6.4. Giám sat chat lwpng dat: 

- Vj trI quan trc: 02 dim, xung quanh khu hxu giü bun thai cUa MO-dun s 1 và 
Mo-dun so 2. 

- Thông s quan trc: As, Pb, Cu, Zn, Cd. 

- Tn sut quan tr.c: 06 tháng/ln. 

- Quy chu.n ap ding: QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chun k thut quc 
gia v gii hn cho phép cüa mt so kim loii n.ng trong dat. 

7. Các yêu cu v bão v môi trtrông khác: 

7.1. Thijc hin d.y dü các bin pháp phông ngüa su c môi tru&ng, rng phó sr 
môi tnrmg dung theo quy djnh tai Diêu 108 và 109 Lut bão v môi tnr&ng näm 2014. 

7.2. Lp d.t b sung thit bj quan trc nithc thai tu dng, lien tic di vi các thông 
so: Li.ru krçmg rnthc thai dâu vào và Amonia; lap d.t thiêt bj lay mâu tu dng; có camera 
theo dOi. Dam báo th?iñ gian hoàn thành trithc ngày 31/12/2020 và báo cáo BO Tài 
nguyen và Môi trtrông ye kêt qua thrc hin. 

Trtrng hçp h thng quan trAc nr9c thai t.r dng, lien tiic duac truyn dn n 
djnh di lieu quan träc ni.rc thai tir dng, lien tiic v Sâ Tài nguyen và Môi tnthng 
Thành phô Ho Chi Minh; dáp 1mg yeu câu ye kiêm djnh, hiu chun theo quy djnh 
cüa pháp luât ye khoa hoc và cOng ngh, tiêu chuân, do kr&ng và chAt luqng; dáp frng 
yêu câu k thuât quy djnh ti Thông tii sO 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 cüa 
BO tri.rOng BO Tài nguyen và MOi trix?mg quy djnh k thut quan trc mOi tnrèng, 
Cong ty thrçic mien trách nhim quan träc djnh k' nithc thai sau x1r 1 di vâi các 
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thông s6 o nhim dA thric quan trc ti.r dng, lien ti1c theo quy djnh ti Diu 39 Nghj 
djnh so 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 cüa ChInh phü ye quãn 1 chat thai và phê lieu 
(thrcc sira dôi, bô sung ti khoãn 20 Diêu 3 Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngãy 
13/5/2019 cüa ChInh phü ye sra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi 
tiêt, hu&ng dan thi hãnh Lust báo v môi trithng). 

7.3. Co kê hoach xây 1p cong trInh phông ng1ra, üng phó sir c môi trithng cho 
MO-dun so 1 và Mo-dun so 2 dáp frng yêu câu theo quy djnh tai  khoãn 6 và khoãn 7 
Diêu 37 Nghj djnh so 38/2015/ND-CP (ducic süa dôi, bô sung ti khoãng 19 Diu 3 
Nghj djnh so 40/2019/ND-CP) và Diêu 12 Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT ngày 
3 1/12/2019 quy djnh chi tiêt thi hành rnt sO diêu cüa Nghj djnh so 40/2019/ND-CP 
ngãy 13/5/2019 cüa ChInh phü ye scra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy 
djnh chi tiêt, hix&ig dan thi hành Lut bão v môi trung và quy djnh quán l hot dng 
djch viI quan tràc mOi tnrrng; sau khi hoàn thin xây lap, phãi l.p ho so xác nhn hoàn 
thãnh cOng trInh phOng ngira và üng phó sir cô môi tnr?mg theo thU ti1c kiêm tra, xac 
nhn hoàn thành cong trInh bão v môi trithng; bão dam thi gian hoàn thành tru&c 
ngày 3 1/12/2020. 

Trong th?ii gian xây lip, hoàn thin cong trInh phông ngira, lrng phO sr c mOi 
tnrrng cUa Mo-dun s 1 và Mo-dun so 2, Cong ty phái có ph.rong an s1r diing các cong 
trInh phông ng11a, üng phó sir cô mOi tnthng sn có cUa KCN Hip Phu&c - GD 1 và ap 
diing các giãi pháp k3' thut khác dam bão dáp üng yêu câu k thu.t quy djnh ti Diêu 
12 Thông tir so 25/201 9/TT-BTNMT; dam báo phU hop vri ke hoch phöng ngira và 
üng phó sir c môi tnr?ng cUa KCN Hip Phuic - GD2. 

7.4. Nghiêm tUc thrc hin cong tác quán l cht thai rn sinh hot, cht thai rn 
thông thi.rmg, chit thai nguy hi, bàn thai cUa khu cOng nghip theo các quy drnh hin 
hãnh; thung xuyen no vet bàn cUa h thông thoát n.thc mua, nuc thai; tang cung 
chuyn giao chit thai nguy hi là bàn thai tir các Tram XLNTTT, dam báo krng bàn 
thai phát sinh không vuçt qua khã näng liru già cUa khu vrc hru giCt bàn thai, 

7.5. Trong tru?Yng hop cO sir thay d6i cong trInh bão ye môi trithng nêu trong Giây 
xác nhn nay, chU dr an phái 1p  ho so dê ducic xác nhn 'a  theo quy djnh và phU hop 
v&i thuc tin./. 
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