
BQ TAI NGUYEN VA MOI TRNG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Ha N5i, ngày 1ftháng nám 2018 

QUYET DIN!! 
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru'ô'ng cüa Dir an "Xây dirng vA kinh 

doanh co' s& hi tang Khu cong nghip Hip Phu'&c - giai don 2 (quy mô 596,93 ha)" 
BIPC 

ONG YAN DN 

31  thhg.5  Mm  iol& 
Cän cü Lu.t Bão v môi trumg ngày 23 tháng 6 näm 2014; 

Can cir Nghj djnh s 36/2017/ND-CP ngày 04 tháng 4 näm 2017 cüa 

ChInh phü quy djnh chüc näng, nhim vi, quyn han  và co cu t chüc cüa Bô 

Tài nguyen và Môi tnxng; 

CAn Cu Ngh djnh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nAm 2015 cüa 

ChInh phU quy djnh v quy hoach báo v môi tru&ng, dánh giá môi trithng chi' 

luçic, dánh giá tác dng rnôi truông và k hoach bão v môi tru&ng; 

CAn cir Thông tu so 27/20151TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 näm 2015 

B trueing B TAi nguyen và Môi trumg v dánh giá môi trung chin 1u\i" 

dánh giá tác dng môi tri.thng và k hoach bão v môi trumg; 

Theo dê nghj cüa Hi dng thâm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi 

trumg cüa Dr aii'ây dirng và kinh doanh c s& ha t.ng Khu cong nghip 

Hip Phuóc - giai doi (quy mô 596,93 ha)" h9p ngày 17 tháng 3 nAm 2018; 

Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dng rnôi truè'ng cüa Dir an "Xây drng 

và kinh doanh Ca sâ ha tng Khu cong nghip Hip Phuc, giai doan  2 quy mô 

596,93 ha" da duçc chinh si'ra, b sung kern theo VAn bAn s 364/2018/CV-

HIPC-C&XLN ngày 26 thAng 4 nAm 2018 cüa Cong ty c phn Khu cong nghip 

Hip Phuóc; 

Theo d nghj cüa Tng ciic truO'ng Tong cic Môi triRing, 

QUYET JJINH: 

Diu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng mOi tnthng cüa Dir an 

"Xây dijng vA kinh doanh Ca s ha tng Khu cong nghip Hip Phi.r&c - giai 

doan 2 (quy rnô 596,93 ha)" tai  xã Hip Phuóc, huyn Nhà Be, ThAnh ph Ho 

S: A/QD-BThMT 
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ChI Minh (sau day gi là Dr an) dugc l.p bâi Cong ty c phn Khu cong nghip 

Hip PhuOc (sau day gi là Chü dir an) vOi các ni dung chü yu sau day: 

1. Pham vi, quy rnô cüa Du an: 

1. Pham vi, quy mô cüa Dir an: Xây dirng va kinh doanh Co sâ ha t.ng 

Khu cong nghip Hip PhuOc - giai doan 2 Co din tich 596,93 ha tai  xã Hip 

Phithc, huyn Nhà Be, Thânh ph H ChI Minh, bao gm các hang mlic chInh 

sau day: 

1.1. San l.p mt bang. 

1.2. H tMng duOng giao thông. 

1.3. H thng cp din, thông tin lien lac,  cay xanh. 

1.4. H tMng phân ph& nrnic cp. 

1.5. H thng thu gom và thoát nuâc mua. 

1.6. H thng thu gom và thoát nuc thai. 

1.7. Khu virc trung chuyn, lu'u giU cht thai phát sinh trong khu cong 

nghip, din tich 2,99 ha. 

1.8. H thong xr l nuc thai tp trung cUa khu cong nghip bao gm 3 

module, tng cOng sut 9.000 m3/ngày dêm, h rng phó sir c dung tIch 18.000 m3. 

2. Yêu cu v bào v môi trueing dôi vOi Dr an: 

2.1. Tuân thu các quy chu.n môi trung hin hành có lien quan và các 

yêu cu v an toàn, v sinh môi truYng trong quá'trInh thi cOng xây dmg và van 

hànhDuán. 

2.2. Chi tip nhan vào khu cOng nghip các dir an du tu thuc nhUng 

ngành ngh nhu dàng k trong báo cáo dánh giá tác dng môi tmng, thrc hin 

phân khu chirc näng trong khu cOng nghip dam bào din tIch dt duqc trng 

cay xanh ti thiu bang 10% thng din tIch dt cüa khu cong nghip. 

2.3. Quy djnh cii th di vói các dci an du tu vào khu cOng nghip ye 

vic xi:r 1 nithc thai vâ thit 1p h thng kim soát các ngun nuâc thai truOc 

khi du ni vào h tMng xir l nurc thai tp trung cüa khu cOng nghip. 

2.4. Thu gom toàn b nuóc thai phát sinh trong qua trInh hoat dng cña 

khu cong nghip v h thng xir 1 nuc thai tp trung d xü 1 dat  QCVN 

40:20 1 1/BTNMT - Quy chun k9 thuat quc gia v nuâc thai cOng nghip (cot 
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B, h s Kq = 1,1 và Kf = 0,9) truóc khi xà vào rtch Mmg Ló'n thoát ra song 

Soâi Rap. 

2.5. Lp dt h thng quan trc tir dng, lien tyc de hem soát liru 1ung 

nuóc thai du vao, lu'u 1uçing nuóc thai du ra cüng các thông so nhit d, pH, 

COD, TSS tai  ci:ra xâ h thng th 19 nithc thai tp trung cüa khu cong nghip va 

truyn dü 1iu tri1c tip v S& Tài nguyen và Môi truông Thành phO HO ChI 

Mirth khi có yêu cu. 

2.6. Thirc hin quán 19 các loi ch.t thai rn và chat thai nguy hai  phát 

sinh trong qua trmnh thirc hin Dir an theo quy djnh tai  Nghi. dnh s 

38/2015/ND-CP ngày 24 tháng 4 nAm 2015 cüa ChInh phü v quail 19 cht thai 

và ph 1iu và Thông tu s 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nãm 2015 cUa 

B trithng B Tài nguyen và Môi trumg v quán 19 cht thai nguy hi. 

2.7. Thijc hin chrnmg trInh quãn 19, giám sat môi truông Va CC cOng 

trInh, bin pháp bão v môi tnr&ng khác nhi.r d xut trong báo cáo dánh giá tác 

dông môi truô'ng; s 1iu giám sat phái dugc cp nht và luu giü dê Co quan 

quàn 19 nhà nuc kim tra. 

3. Các diu kiên kern theo: 

3.1. Tuân thu các quy djnh tai  Thông tu s 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 näm 2015 cüa BO tnrOng B Tái nguyen vá Môi trung ye báo v môi 

tnr?mg khu kinh t, khu cOng nghip, khu ch xut, khu cong ngh cao. 

3.2. Hçip dngvâi dun vj chirc nàng tin hành rà phá born, mIn, vt 1iu n 

trong khu virc Dr an; thrc hin bi thuing, giâi phóng mt bang và chuyn di 

rn1ic dIch sr ding d.t theo các quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành. 

3.3. Thirc hin các yeu cu v tiêu thoát rnthc, an toàn lao dng, v sinh 

cong nghip, phông chng cháy nè, và an toàn hóa cht trong qua trInh thirc hin 

Du an theo các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Diu 2. Chü du an có trách nhiêm: 

1. Lp và glri k hoch quán 19 mOi truô'ng cüa Dr an dê niêm yt cong 

khai theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Thuc hin nghiêm tüc các yêu câu ye bâo v mOi truông, các diu kiên 

neu tai  Diu 1 Quy& djnh nay và các ni dung báo v môi tmng khác dâ d 
xutt trong báo cáo dánh giá tác dng môi tru?xng. 
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3. Báo cáo kt qua thirc hin cac cong trInh bào v mOi truông d di.rçc 

kim tra, xác th.n hoân thành truâc khi dua Du an vào vn hành chInh thüc 

theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut v báo v môi trithng. 

4. Trong qua trInh thirc hin nu d%r an có nhrng thay di so vói báo cáo 

dánh giá tác dng môi tru?ing dã duçc phê duyt, Chü dçr an phài có van bàn 

báo cáo vâ chi duçc thirc hin nhUng thay di sau khi co van bàn chp thun càa 

Bô Tài nguyen và Môi truông. 

Biu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ng ci1a 

Di,r an là can cü d c.p có thm quyn xem xét, quyM djnh các bithc tip theo 

cüa dir an theo quy djnh tai  Khoân 2 Diu 25 Lut Bào v môi trung. 

Diu 4. Uy nhim Tng cyc Môi tmng chü trI, phi hçp vii S Tài 

nguyen và Môi trumg Thành ph H ChI Mirth và các don vj có lien quan thirc 

hin kim tra các ni dung bão v môi tru&ng trong báo cáo dánh giá tác dng 

môi trithng dã duçc phê duyt ti Quyt djnh nay. 

Oiu 5. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k và thay th 

Quyt djnh sé 2519/QD-BTNMT ngày 02 tháng 12 11am 2008 cüa B Tài 

nguyen và Môi trng v vic phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tm?Yng 

cüa Dir an "Du tu xây dmg và kinh doanh Co s h tng Khu Cong nghip-

Hip Phucc - giai doan 2".!. 

Noi nhin: 

- Cong ty c phAn Khu cong nghip Hip Phuóc; 
- B tnrOng Trân Hông Ha (dO báo cáo); 
- UBND Tp. HO ChIMinh; 
- S& TN&MT Tp. Ho ChI Minh; 
- BQL các KCX&KCN Tp. Ho ChI Minh; 
- Luu: VT, VPMC, TCMT(04), Pg(15) 

Vô Tun Nhân 
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