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QUYET DINH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru*ng cüa Dir an du tir xãy diyng
Bnh vin da khoa Xuyên A — Tây Ninh, giai don 1, quy mô 300 gitr?mg
ni tni cüa Cong ty CP du tir bênh vin Xuyên A

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TNH
CAn cir Lut T chüc ChInh quyn dja phung nm 2015;
CAn cir Lut Báo v môi tnräng ngày 23 tháng 6 näjn 2014;
CAn cir Nghj djnh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nAm 2015 cüa
ChInh phü quy djnh ye quy hoach môi trtr?Yng, dánh giá môi trung chiên luçic,
dánh giá tác dng môi trtthng và ké hoch báo v môi tnthng;
Can cü Thông Pr s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 nm 2015 cüa
BO TAi nguyen và Môi trumg ye dánh giá môi tnr?Yng chiên luçic, dánh giá tác
dng môi tru&ng và kê hoach báo v môi tnthng;
tác dông môi
Theo d nghj cüa Hi dng th.m djnh báo cáo dánh
trithng cüa Dir an dâu Pr xây drng BIIh vin da khoa Xuyên A — Tây Ninh, giai
do?n 1, quy mô 300 giu?xng ni trá do Cong ty CP dâu tu bnh vin Xuyên A
lam Chü dir an hQp vào ngày 26 tháng 9 nAm 2018 tai Sâ Tài nguyen và Môi
tru1ng;
Xét ni dung báo cáo dánh iá tác dng môi trirông cüa Du an du Pr xây
dirng Bênh vin da khoa Xuyên A — Tây Ninh, giai do?n 1, quy mô 300 giu1ng
nOi trü dã duçic chinh si'ra, bô sung gui kern VAn ban so i 0/C VMT/20 18 ngày
01 tháng 10 nAm 2018 cña Cong ty CP du Pr bnh viên Xuyên A;
Xét d nghj cüa Giám dc Si Tài nguyen và Môi tnthng tai Ti trInh s:
558 1/TTr-STNMT ngày 04 tháng 10 nAm 2018,
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tru?mg cUa D1gT an du Pr
xay di.rng Bnh vin da khoa Xuyên A — Tây Ninh, giai dotn 1, quy mô 300
giu1ng ni trü (Dir an) ti p Tram yang 3, xã Thanh PhuOc, huyn Go Dâu,
tinh Tây Ninh thrçc 1p bâi Cong ty CP dâu Pr bnh vin Xuyên A (Cong ty) vói
các ni dung chü yêu sau day:
1. Phtm vi, quy mô, cong sut cüa Dr an: 300 giu&ng bnh.
2. Yêu cu bão v môi trtthng di vâi Dir an:

2.1. Tuãn thu các quy chu.n k thut qu6c gia v môi trithng có lien quan
và các yeu cu ye an toàn, v sinh môi trithng trong suôt qua trInh chuãn b mt
bang, thi cong xay dirng và dua Du an vào hoat dng.
2.2. Thit k, xay dung h thing thu gom nirâc mua riêng bit vâi h
thông thu gom rnr6c thai; thu gom và xi:r 1 toãn b nuâc thai phát sinh trong qua
trmnh hot dng cüa Dir an dat Quy chuãn k thut quôc gia ye nuOc thai y tê QCVN 28:20 10/BTNMT, ct A, k 1,0 tnrâc khi xá thai ra nguôn tiêp nhn.
2.3. Thirc hin dy du các bin pháp giãm thiu các ngun phát sinh biii,
khI thai dam bão môi tru&ng không khI xung quanh dat QCVN
05:20 13/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNIvIT và dáp ng các yêu câu ye tiêng on,
d rung duçic quy djnh tai QC\TN 26:20 10/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT.
2.4. T6 chcrc trng day cay xanh báo v quanh khu thi,rc hin Du an theo
dung quy djnh tai tiêu chuân thit kê bnh vin hin hành.
2.5. Thrc hin cOng tác thu gom, quãn l chit thai y t theo dung huâng
dan tai Thông tu lien tjch so 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 cña
B Y té và BO Tài nguyen và Môi trtthng quy djnh ye quán 1 chat thai y tê.
2.6. Thrc hin quãn 1 các loi cht thai rAn, chat thai nguy hai phát sinh
trong suôt qua trmnh chuãn bj mt bang, thi cOng xây dirng, vn hành, kêt thüc
Dir an dam bão các yeu cAu v an toàn và v sinh môi trung theo quy djnh tti
Nghj djnh s 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 cüa ChInh phü ye quãn i chat
thai vâ phê lieu và Thông t.r so 36/2015/TT-BTNMT ngáy 30/6/20 15 cüa Bô Tài
nguyen và Môi trtthng quy djnh ye quãn l chat thai nguy hai
2.7. Dam báo kinh phi d thrc hin các hoat dOng báo v môi tru?Yng cüa
Du an. Thirc hin day dü chung trinh quãn l và giám sat môi tnring nhu dã
trInh bay trong báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng ducic phe duyt.
2.8. Thijc hin các yêu cu v v sinh cong nghip, phông chng cháy, n
an toàn lao dng và các rCii ro sir cô môi truYng khác trong qua trInh trin khai thirc
hiên Du an dam báo theo dñng các quy djnh cüa pháp lut hin hành có lien quan.
2.9. Thrc hin chuang trInh quãn l, giám sat môi tn.rông Va CaC cong
trInh, bin pháp báo v mOi trithng khác nhu dâ dê xuât trong báo cáo dánh giá
tác dng môi tru?mg, so lieu giám sat phái duçic cp nht và li.ru gilt dé cci quan
quân l nhà nuóc kiem tra.
Diu 2. ChU dr an có các trách thim sau day:
1. Lp và gui k hoach quãn l môi tru?mg cüa Du an d niêm yt cOng
khai theo quy djnh cUa pháp lut.
2. Thrc hin nghiêm tüc các yêu cu v báo v môi trithng, các diu kin
nêu tai Diu 1 Quyt djnh nay yà các nOi dung báo ye môi tru&ng khác dã dê
xuât trong báo cáo dánh giá tác dng môi tri.r&ng.
3. Báo cáo kt qua thc hin các cong trInh bâo v mOi triRing d duçc
kim tra, xác nhn hoãn thành truâc khi dura Dr an vào vn hành chInh thuc
theo quy djnh pháp luãt hin hãnh ye báo v môi tnxng.
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4. Trong qua trInh thirc hin nu Du an có nhing thay di so vài các
Khoàn 1 và 2, Diêu 1 cüa Quyêt dnh nay, chü dr an phài có van bàn báo cáo Va
chi thrçic thirc hin nhftng thay &i sau khi có van bàn chap thun cüa UBND
tinh Tây Ninh.
Diu 3. Quy& djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng cüa
Du an là can cü d cap th.m quyên xem xét, quyt djIIh các bithc tiêp theo cüa
Du an theo quy djnh tai Khoãn 2 Diêu 25 Lust Báo v môi trtrông.
Diu 4. Uy thim Sr Tài nguyen và Môi tnthng thirc hin kim tra các ni
dung báo v môi truàrng trong báo cáo dánh giá tác dng môi truYng dã ducic
phé duyt tai Quyt dinh nay.
Diêu 5. Quy& djnh nay có hiu 1c thi hành k tr ngày k./.
Ncri nhân:
- Chü d an;
- CT, các PCT.IJBND tinh;
- Sâ TNMT;
- UBND huyn Go DAu;
- tJBND xA Thanh Phuàc;
- LDVP-CVK;
- Luu: VT. VP.UBND Tinh.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH.
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