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CHƯƠNG 1.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XĂNG DẦU TÂN TIẾN 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỢC   

   Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại:  0973885557     

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3400296011 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2000, đăng ký lần thứ 9 ngày 21 

tháng 7 năm 2022. 

2. Tên cơ sở 

“CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN TIẾN” 

- Địa điểm cơ sở: Thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các Giấy phép môi trường thành phần đã được phê duyệt: 

+ Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 41/KHCNMT 

do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp ngày 26 tháng 6 năm 2001; 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 174/GCNĐĐK-

SCT do Sở Công thương cấp ngày 18 tháng 4 năm 2013. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kinh doanh, mua bán xăng dầu. 

- Quy mô của cơ sở: Tổng vốn đầu tư là 900.000 VNĐ (Chín trăm triệu 

đồng); 

Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến thuộc dự án nhóm C theo Luật Đầu tư công 

số 39/2019/QH14. Tổng diện tích khu đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu Tân 

Tiến là: 500m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL159924 ngày 

06/07/2015. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 
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Tổng quy mô các bồn chứa nhiên liệu tại Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến 70 

m3, bao gồm 40m3 dầu DO và 30m3 xăng. Dung tích từng loại bồn chứa tại cửa 

hàng được trình bày cụ thể tại Bảng 1-1. 

Bảng 1-1: Quy mô hoạt động của Cửa hàng Xăng dầu Tân Tiến 

STT Loại bồn chứa Số lượng Dung tích 

(m3/bồn) 

Tổng dung 

tích (m3) 

1  Xăng RON R95 01 15 15 

2  Xăng RON E92 01 15 15 

3  Dầu DO 04 10 40 

Tổng cộng 70 

 (Nguồn: Công ty TNHH Xăng dầu Tân Tiến, năm 2023) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu với quy trình hoạt 

động được thể hiện tại Hình 1-1. 

 

Hình 1-1: Sơ đồ quy trình kinh doanh tại Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến 

  

Nhập nhiên liệu 

Bồn chứa tại cửa hàng 

Hơi dung môi, 

cháy nổ 

Hơi dung môi, 

nước lẫn dầu 

Xuất bán ra thị 

trường 
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Thuyết minh quy trình: 

Nhập nhiên liệu: Xăng, dầu được nhập từ tàu lên theo 02 tuyến ống Ø89 

vào các bồn chứa riêng biệt theo từng chủng loại (dầu DO, xăng) trong cửa 

hàng. Mỗi bồn chứa nhiên liệu đều được lắp đặt van chặn. 

Xuất bán ra thị trường: Nhiên liệu được xuất bán ra thị trường bằng hệ 

thống các ống dẫn riêng biệt kết nối với các trụ bơm. Dầu DO được dẫn bởi ống 

thép Ø89, xăng được dẫn bởi ống thép Ø48 đến các trụ bơm. Với vị trí giáp 

biển, thuận lợi cho việc cung cấp nhiên liệu cho tàu thuyền hoạt động trong khu 

vực, nên ngoài các trụ bơm xuất bán lẻ nhiên liệu cho các phương tiện đường 

bộ, cửa hàng còn có tuyến ống thép dẫn dầu DO xuất bán cho tàu. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Cửa hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu phục vụ 

nhu cầu sử dụng nhiên liệu. Vì vậy, sản phẩm của cửa hàng là xăng và dầu DO. 

Lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường của cửa hàng trung bình trong 01 tháng 

được trình bày cụ thể tại Bảng 1-2. 

Bảng 1-2: Lượng sản phẩm bán ra trong 01 tháng tại cửa hàng 

STT Sản phẩm Số lượng (lit) 

1  Xăng RON R95 2.000 

2  Xăng RON E92 2.110 

3  Dầu DO 82.192 

Tổng cộng 86.302 

 (Nguồn: Công ty TNHH Xăng dầu Tân Tiến, năm 2023) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhiên liệu 

Lượng nhiên liệu sử dụng chủ yếu phục vụ hoạt động của máy phát điện 

khi sự cố mất điện xảy ra nhằm duy trì hoạt động kinh doanh liên tục của cửa 

hàng. 

- Dầu DO: Do máy phát điện dự phòng không hoạt động thường xuyên và 

chỉ hoạt động trong trường hợp mất điện từ hệ thống điện lưới của huyện nên 
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lượng dầu sử dụng không nhiều khó ước tính con số cụ thể. Trung bình máy 

phát điện tiêu thụ khoảng 10 lít dầu DO/ giờ. 

- Nhớt: Ngoài nhiên liệu là dầu DO, máy phát điện còn sử dụng nhớt để 

bôi trơn động cơ, giúp máy hoạt động ổn định theo công suất thiết và tăng tuổi 

thọ thiết bị. Sau 1.000 giờ hoạt động, máy phát điện sẽ được bảo dưỡng thay 

khoảng 50 lít nhớt theo khuyến nghị của nhà sản xuất. 

4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các trụ bơm xăng 

dầu và một số thiết bị dân dụng phục vụ sinh hoạt của nhân viên làm việc tại cửa 

hàng. Tổng nhu cầu sử dụng điện ước tính khoảng 700kW. 

Nguồn điện cung cấp từ mạng lưới điện quốc gia tại huyện Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận. Ngoài ra, chủ cơ sở sẽ trang bị 01 máy phát điện dự phòng. 

4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

4.3.1. Nhu cầu cấp nước 

+ Nhu cầu cấp nước sinh hoạt - Qsh (m3/ngày đêm) 

Cơ sở sử dụng nước chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của khách 

hàng, nhân viên. Căn cứ theo tiêu chuẩn cấp nước bên trong TCXDVN 33:2006 

– Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế và 

TCVN 4513:1998 – Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, Lưu lượng nước 

cấp cho khách du lịch lưu trú:  Qkh = 6 lít/người/ngày, lưu lượng nước cấp cho 

mỗi nhân viên Qnv = 25 lít/người (Tiêu chuẩn dùng nước cho nhân viên làm việc 

công cộng). 

Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của Cơ sở được trình bày cụ thể tại 

Bảng 1-3. 

Bảng 1-3: Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của Cửa hàng 

TT Mục đích dùng nước 
Tiêu chuẩn  

dùng nước  

Số lượng 

(người) 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 
Nhu cầu sinh hoạt của  

khách hàng 

6 lít/người.ngày 

(k=1,2) 
100 0,72 

2 
Nhu cầu sinh hoạt của 

nhân viên 

25 lít/người.ngày 

(k=1,2) 
10 0,30 

Tổng cộng 1,02 

(Nguồn: Công ty TNHH Xăng dầu Tân Tiến) 
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Tổng lượng nước sinh hoạt lớn nhất của Cửa hàng là Qsh= 1,02 m3/ngày 

đêm. 

+ Nước dùng phục vụ công cộng - Qcc (m3/ngày đêm) 

 Ngoài nhu cầu thiết yếu cho hoạt động sinh hoạt của khách hàng và nhân 

viên, Cửa hàng còn sử dụng nước để tưới cây, tưới đường ,.. tạo cảnh quan xanh, 

hạn chế bụi, khí thải phát sinh do phương tiện đến mua nhiên liệu. Lượng nước 

sử dụng cho hoạt động này khoảng Qcc =0,3 m3/ngày đêm. 

+ Tổng nhu cầu sử dụng nước tối đa:  

Qcấp = Qsh + Qcc= 1,02 + 0,3 = 1,32 m3/ngày 

4.3.2. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước được cung cấp từ nhà máy nước huyện Phú Quý để phục vụ 

nhu cầu của nhân viên và khách hàng. 

Tương ứng với nhu cầu sử dụng nước, Cơ sở phát sinh lượng nước thải 

sinh hoạt từ hoạt động của khách hàng và nhân viên làm việc. Lượng nước thải 

được ước tính bằng 80% lượng nước cấp cho các hoạt động sinh hoạt. 

Tổng lượng nước thải phát sinh là Qnt= Qsh x 80% = 0,82 m3/ngày.đêm. 

4.4. Hóa chất sử dụng 

Các loại chất tẩy rửa như nước lau sàn và cọ rửa toilet được cơ sở sử dụng 

để vệ sinh phòng làm việc, nhà vệ sinh với số lượng không đáng kể. 
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CHƯƠNG 2.  

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở đối với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Căn cứ 570/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”; Cơ sở hoàn toàn 

phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu của địa phương nói 

riêng và của tỉnh Bình Thuận nói chung. 

Cơ sở đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư 

số 2089/UBBT-PPLT ngày 17 tháng 09 năm 2001, thuộc dự án thực hiện trên 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Ngoài ra, theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 

của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của huyện Phú Quý, vị trí xây dựng Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến được quy 

hoạch theo chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dịch vụ đúng mục đích sử dụng. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Sau khi xử lý bằng bể tự hoại, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cửa 

hàng được cho tự thấm vào đất. Tổng lượng nước thải phát sinh rất thấp chỉ 

0,82m3/ngày đêm, ít ảnh hưởng xấu đến môi trường đất, chất lượng nước biển 

tiếp giáp. Tham khảo chất lượng nước biển do Trung tam quan trắc tài nguyên 

và Môi trường Bình Thuận thực hiện năm 2022 cho thấy chất lượng nước biển 

khu vực Cơ sở tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng.   
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CHƯƠNG 3.  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa rơi trên mái che các trụ bơm được thu gom theo 02 ống uPVC 

Ø90 chảy về mái nhà cửa hàng. Sau đó toàn bộ nước mưa trên mái nhà cửa hàng 

được thu về 03 ống uPVC Ø90 cặp sát tường, phía sau nhà dẫn xuống nền đất tự 

nhiên một phần tự thấm, một phần theo địa hình thoát ra biển. 

Ngoài ra, cửa hàng còn bố trí ống thoát nước tràn uPVC Ø49 trên mái đề 

phòng trường hợp tuyến ống thoát bị tắt nghẽn. 

Thông số tuyến ống thoát nước mưa của cửa hàng: 

- uPVC Ø90 dài 1,5m x 02 ống (dẫn nước mưa mái che các trụ bơm); 

- uPVC Ø90 dài 4,5m x 03 ống (dẫn thoát nước mưa từ mái xuống nền đất); 

- uPVC Ø49 dài 0,25m x 42 ống (ống thoát nước tràn). 

Nước mưa được quy ước là nước sạch nên việc nước mưa thấm vào đất 

hoặc chảy vào nước biển ven bờ không ảnh hưởng đến chất lượng nước biển của 

khu vực. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Với đặc trưng gồm hai nguồn nước thải khác nhau nên tuyến thu gom nước 

thải của cửa hàng cũng được tách biệt, trình bày cụ thể tại sơ đồ. 

- Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại bằng ống uPVC 

Ø114 dài 16m. 

- Nước thải lẫn dầu được thu gom về hố gạn dầu bằng rãnh rộng 0,3m có 

thành, đáy và tấm đan bằng bê tông cốt thép (có khoét lỗ). Thông số tuyến thu 

gom nước lẫn dầu cụ thể: tuyến rãnh rộng 0,3m dài 21m, tuyến rãnh rộng 0,5m 

dài 11m. 
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1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Hình 3-1: Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt sau xử lý của bể tự hoại được tự thấm vào đất. 

- Nước thải có lẫn dầu sau khi qua hố gạn dầu được dẫn thoát ra biển bởi 

ống uPVC Ø200 dài 10m. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Bể tự hoại 

Bể tự hoại 2 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng BTCT, đậy bằng 

tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, 

cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 12 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh 

vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần 

tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 

65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%.  

Kích thước bể tự hoại: 1,6m x 2,6m x 1,4m 

 

Biển ven bờ Tự thấm vào đất 

Bể tự hoại 
Hố gạn dầu 

Nước thải lẫn dầu Nước thải 

từ hố xí 
Nước thải từ 

lavabo, sàn nhà  

uPVC Ø114 

uPVC Ø114 

uPVC Ø114 uPVC Ø200 

Rãnh BTCT 
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Hình 3-2: Sơ đồ công nghệ bể tự hoại 

1.3.2. Hố gạn dầu 

Ngoài nước thải sinh hoạt, cửa hàng có phát sinh một lượng nhỏ nước thải 

lẫn dầu do nước chảy tràn bề mặt cuốn theo một lượng nhỏ nhiên liệu (dầu DO 

hoặc xăng) bị rơi vãi do quá trình nhập - xuất bán của cửa hàng. Để xử lý sơ bộ 

nhằm tách lượng dầu ra khỏi nước, cửa hàng đã bố trí hố gạn dầu nằm cuối các 

rãnh thoát nước có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có khoét lỗ. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Do công suất hoạt động phát sinh ít bụi, khí thải nên cửa hàng không có các 

công trình xử lý bụi, khí thải. Tuy nhiên, để hạn chế tác động do bụi, khí giao 

thông  thì  hiện nay, Công ty đang áp dụng một số biện pháp giảm thiếu bụi và 

khí thải phù hợp với điều kiện hoạt động của cửa hàng như sau: 

2.1. Giảm thiểu khí thải do hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện dự phòng của dự án chỉ được vận hành khi có sự cố mất 

điện lưới. Do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ mang 

tính gián đoạn, không thường xuyên, mức độ tác động đến môi trường không 
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cao. Tuy nhiên, để giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng, Cơ sở đã thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp;  

- Sử dụng ống khói cho máy phát điện; 

- Vị trí máy phát điện đặt cuối hướng gió và đặt xa khu vực làm việc; 

- Máy phát điện được đặt trên nền bê tông chắc chắn, có chèn lớp cao su 

đàn hồi để giảm độ rung, hạn chế tiếng ồn khi máy phát điện hoạt động; 

- Bố trí nhân viên bảo trì thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dưỡng 

để phát hiện và giải quyết kịp thời sự cố.  

2.2. Khống chế ô nhiễm bụi, khí thải trong không khí 

- Trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho cửa hàng. Đảm bảo diện tích cây xanh 

và lối đi thông thoáng. Định kỳ cắt tỉa cành, chăm sóc duy trì cây xanh. 

- Làm ẩm khu vực đất trống, sân bãi vào những ngày khô han để giảm bụi, 

bốc hơi dung môi và giảm chất ô nhiễm do quá trình đốt nhiên liệu của phương 

tiện khi đến mua xăng, dầu. 

2.3. Khống chế mùi hôi do thu gom nước thải và nơi tập kết rác 

- Nước thải phát sinh tại với lưu lượng nhỏ và chủ yếu tại nhà vệ sinh được 

thu gom và xử lý qua hầm tự hoại, tuyến ống thu gom được xây âm dưới đất nên 

không phát sinh mùi hay khí thải làm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Rác sẽ được chứa trong các thùng chứa rác có nắp đậy, tránh cho ruồi 

muỗi phát triển và mùi hôi thoát ra gây ô nhiễm môi trường không khí xung 

quanh. Cuối ngày được nhân viên tập kết và được đơn vị có chức năng đến thu 

gom, vận chuyển đi xử lý bằng xe chuyên dụng tại bãi xử lý chung theo quy 

định của địa phương. 

- Bố trí nhân viên quét dọn, vệ sinh khu vực làm việc và khu vực tập kết 

rác hằng ngày, tránh để rác rơi vãi gây mùi hôi và mất mĩ quan cơ sở. 

2.4. Giảm thiểu tác động của máy phát điện 

- Vị trí đặt máy phát điện riêng biệt xa khu vực mua bán lẻ nhiên liệu. 
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- Có chế độ vận hành tốt nhằm đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu để giảm hàm 

lượng các chất ô nhiễm trong khói thải ở mức thấp nhất. 

- Tại ống xả máy phát điện lắp đầu giảm thanh, lắng bụi và nối với ống 

khói. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắc thông thường phát sinh tại cơ sở trung bình khoảng 15kg/ 

ngày từ sinh hoạt của nhân viên và khách hàng. Trong đó, rác thải sinh hoạt 

(thực phẩm thừa, hữu cơ, bao bì hóa mỹ phẩm…) khoảng 12kg/ngày; chất thải 

có thể tái chế (bao bì, thùng carton, chai lọ thủy tinh…) chỉ khoảng 0,5kg/ngày 

còn lại là chất thải không thể tái chế khoảng 2,5kg/ngày. Lượng chất thải sinh 

hoạt nêu trên ước tính cho thời điểm đông khách hàng. 

Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và chứa 

trong các thùng chứa dung tích khác nhau: Nhà vệ sinh được bố trí thùng đựng 

rác dung tích 10-15 lít, nơi tập kết chất thải sinh hoạt được bố tró thùng có dung 

tích 60 lít. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

4.1. Khối lượng phát sinh 

Trung bình cửa hàng phát sinh khoảng 10-15kg chất thải nguy hại chủ yếu 

là dầu nhớt thải hoặc giẻ lau dính dầu nhớt thải. 

4.2. Cách thức thu gom, phân loại 

Chất thải nguy hại được phân loại và thu gom tách biệt với các loại chất 

thải thông thường rác và được lưu chứa trong các thùng có nắp đậy, dán mã chất 

thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT đúng quy định. 

4.3. Biện pháp lưu trữ, xử lý 

Khi lượng chất thải nguy hại phát sinh đủ số lượng thu gom, Chủ cơ sở sẽ 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, đến vận chuyển và xử lý đúng theo quy 

định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. 
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Bảng 3-1: Phân loại và hình thức thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Hình thức thu gom, 

lưu trữ 

1  
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 

Thùng nhựa có nắp 

đậy, dán nhãn CTNH 

2  Dầu nhiên liệu và dầu diesel 17 06 01 
Can nhựa, dán nhãn 

CTNH 

3  
Giẻ, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 

Thùng nhựa có nắp 

đậy, dán nhãn CTNH 

4  Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 
Thùng nhựa có nắp 

đậy, dán nhãn CTNH 

(Nguồn: Công ty TNHH Xăng dầu Tân Tiến) 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung của cơ sở chủ yếu từ hoạt động của 

máy phát điện và hoạt động giao tiếp khách hàng – nhân viên, hoạt động của các 

phương tiện khách hàng. Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại cửa hàng không ảnh 

hưởng đáng kể đến cộng đồng xung quanh. 

Thực tế, biệp pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung áp dụng tại cửa hàng chủ 

yếu cho máy phát điện dự phòng: Vị trí đặt máy phát điện cách xa khu vực các 

trụ bơm nhiên liệu, nhà làm việc để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhân viên và 

khách hàng. Nền móng nơi đặt máy phát điện được xây dựng bằng bê tông; Lắp 

đặt các đệm chống rung bằng cao su cho các máy để giảm rung. Thường xuyên 

bảo dưỡng, bảo trì máy phát điện 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu 

Là một cơ sở kinh doanh xăng dầu có vị trí sát biển, cửa hàng có một lợi 

thế trong kinh doanh cung cấp nhiên liệu cho tàu thuyền nhưng cũng tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ về sự cố tràn dầu. Công ty đã xây dựng phương án phòng ngừa, 

ứng phó sự cố tràn dầu cho cửa hàng với các bước cụ thể như sau: 

Khi sự cố tràn dầu xảy ra, toàn bộ hoạt động phải dừng ngay lập tức, nhất 

là việc nhập – xuất xăng dầu. 
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Bước 1: Thông báo, báo động: 

- Thông báo nội bộ: Bất cứ cá nhân nào khi phát hiện sự cố đều phải thông 

báo kịp thời đến giám đốc, cửa hàng trưởng và các nhân viên trong cửa hàng. 

- Thông báo đến các cơ quan quản lý có liên quan: Khi sự cố vượt quá khả 

năng ứng phó của cơ sở, thì cửa hàng trưởng phải nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan 

quản lý có liên quan như: Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý, Công an huyện Phú 

Quý, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trạm Biên 

phòng, Trung tâm Y tế huyện Phú Quý, 

- Thông báo đến các khu vực lân cận: Dùng loa thông báo đến các khu vực 

lân cận để các đối tượng xung quanh và lân cận chủ động phòng ngừa, ứng phó 

sự cố. Như thế người dân sẽ có thời gian để sơ tán người già và trẻ em ra khỏi 

khu vực có khả năng dầu tràn đi qua. 

- Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ từ các cơ quan, Công ty phải kêu gọi hỗ trợ từ 

các đơn vị của các cửa hàng xăng dầu lân cận bên ngoài. 

Bước 2: Xử lý sự cố 

Đội trưởng đội ứng phó tràn dầu cơ sở lập tức huy động lực lượng có mặt 

tại hiện trường thực hiện mọi khả năng hiện có để chặn đứng nguồn gây dầu tràn 

bằng các thiết bị, công cụ ứng phó sự cố tràn dầu. 

Bước 3: Thu gom dầu tràn 

Các chất thấm dầu và dầu bẩn được thu gom, lưu trữ tại các phuy chứa chất 

thải nguy hại được bố trí tại khu vực dành riêng có mái che tránh nắng mưa 

chiếu trực tiếp. Thùng phuy chứa chất thải nguy hại phải đảm bảo không bị rò rỉ, 

không bị tràn hoặc gây ô nhiễm ra môi trường đất và nước ngầm. Sau đó Công 

ty hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý tiêu hủy chất 

thải nguy hại theo quy định. 

Bước 4: Báo cáo sự cố 

Sau khi ngăn chặn được nguồn dầu tràn và làm sạch hiện trường thì chỉ huy 

hiện trường có nhiệm vụ báo cáo đến các bên có liên quan – khi đó hoạt động 

của các phương tiện bơm xuất tại cửa hàng mới được phép tiếp tục hoạt động. 

Bước 5: Bồi thường thiệt hại 

Ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp phân công chỉ huy hiện trường và cửa hàng 

trưởng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức công tác tiến hành, công 

tác đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường do sự cố gây ra, điều tra thống 

kê các thiệt hại kinh tế và công tác xử lý làm sạch môi trường sau sự cố; Giải 

quyết khiếu nại liên quan đến công tác đền bù thiệt hại (nếu có): Kinh phí giải 
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quyết bồi thường thiệt hại sẽ do cơ quan bảo hiểm chi trả và từ nguồn tài chính 

của doanh nghiệp. 

Kết thúc ứng phó 

Cửa hàng trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm ra quyết định kết thúc các 

hoạt động ứng phó. Riêng trong trường hợp có sự trợ giúp của lực lượng chức 

năng thì người ra quyết định tạm dừng ứng phó sẽ do lực lượng chức năng quyết 

định. Có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định việc tạm dừng hoặc kết 

thúc hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại một, nhiều khu vực hay toàn bộ chiến 

dịch ứng phó. 

6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, báo động và các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ 

PCCC tại vị trí dễ thấy;  

- Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng. 

- Có kế hoạch định kỳ kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC, đảm bảo 

luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. 

- Ban hành nội quy về PCCC nội bộ, quy định rõ không được hút thuốc, 

không mang các vật sinh lửa như bật lửa, diêm quẹt, dụng cụ phát ra lửa do ma 

sát, tia lửa điện… trong khu vực dễ cháy. 

- Tập huấn cho toàn bộ nhân viên về công tác phòng chống cháy nổ, các 

bước thực hiện khi có cháy xảy ra. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, báo động và các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ 

PCCC tại lối ra vào, thoát hiểm nhất là dãy khách sạn 3 tầng. Thường xuyên 

kiểm tra thiết bị,. 

- Bố trí máy bơm, ống dẫn tại các vị trí dễ thấy, dễ sử dụng. Đặt biển thông 

báo số điện thoại đường dây nóng khi có sự cố xảy ra tại khu vực nhiều người ra 

vào. 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố do điện 

- Đối với sự cố rò rỉ điện gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người (giật 

điện):  

+ Nhân viên lập tức ngắt điện cho toàn bộ cửa hàng.  

+ Thông báo đến mọi người về khu vực rò rỉ, để biển báo hoặc giấy ghi chú 

tại công tắc điện đã ngắt.  

+ Liên hệ với đơn vị có năng để hỗ trợ sơ cấp cứu đúng cách. 
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+ Sử dụng vật dụng cách điện, cây thân gỗ khô, ống nhựa cách điện để tách 

nguồn điện ra khỏi cơ thể người gặp nạn. 

+ Kiểm tra nhịp tim, nhịp thở trước khi thực hiện sơ cấp cứu ban đầu. 

- Đối với sự cố rò rỉ điện gây cháy, nổ trong cửa hàng: 

+ Lập tức ngắt điện và thông báo cho toàn bộ nhân viên, cửa hàng trưởng. 

+ Sử dụng các thiết bị chữa cháy đã được trang bị tại cửa hàng khi đám 

cháy nhỏ, cục bộ có thể xử lý nhanh, kịp thời. 

+ Liên hệ với đơn vị có chức năng để xử lý trong trường hợp không thể 

khống chế đám cháy hoặc đám cháy quá lớn, nằm ngoài khả năng của cơ sở. 

6.4. Quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố từ chất thải nguy hại 

Thu gom, quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Chất thải nguy hại phát sinh tại được phân loại, thu gom theo từng loại, 

dán nhãn, ghi mã số trong các thùng chứa có nắp đậy; 

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại phải có mái che, không để ánh nắng 

chiếu trực tiếp hoặc nước mưa rơi vào chất thải nguy hại; 

- Thu gom toàn bộ lượng dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn,… 

Không để lẫn chất thải nguy hại với các loại rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường; 

- Hạn chế tối đa sửa chữa xe, máy móc, thiết bị tại cửa hàng; 

- Phân công nhân viên thu gom, có phương án phòng ngừa sự cố chất thải 

nguy hại khi có sự cố như cháy nổ, mưa lớn, bão lũ. 

6.5. Sự cố sạt lở bờ biển 

- Khi có sự cố xảy ra, công ty sẽ báo cáo với địa phương và đơn vị có chức 

năng tiến hành khắc phục trình trạng sạt lở, sụt lún. 

- Bố trí biển báo tại khu vực sạt lở, nhanh chóng triển khai các biện pháp 

khắc phục xử lý nhanh chóng làm bờ kè bảo vệ khu vực sạt lở. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Cửa hàng không có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

So với nội dung Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được phê duyệt, 

Cửa hàng không có thay đổi. 
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9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Cửa hàng không có kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.  
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CHƯƠNG 4.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của khách hàng và nhân viên; 

- Nguồn số 02: Nước chảy tràn bề mặt trong cửa hàng có lẫn dầu. 

1.2. Dòng nước thải 

- Dòng số 01: Nước thải sinh hoạt của khách hàng và nhân viên được thu 

gom, xử lý sơ bộ bẳng bể tự hoại ba ngăn sau đó cho tự thấm; 

- Dòng số 02: Nước chảy tràn bề mặt trong cửa hàng có lẫn dầu sau khi xử 

lý bởi hố gạn dầu sẽ tự chảy vào tuyến thoát nước ra biển. 

1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng nước thải 

- Các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: pH; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); 

Nhu cầu oxy hóa học (COD); Dầu mỡ khoáng (Tổng hydrocacbon). 

- Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của cửa hàng 

được căn cứ theo QCVN 29:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột B, cửa hàng không có dịch vụ rửa 

xe được trình bày cụ thể tại Bảng 4-1. 

Bảng 4-1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng nước thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị 

giới hạn 
Quy chuẩn áp dụng 

1 pH - 5,5-9 

QCVN 29:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải của 

kho và cửa hàng xăng 

dầu, cột B 

2 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 

mg/l 150 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 120 

4 Dầu mỡ khoáng mg/l 30 

1.4. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

- Nước thải sinh hoạt sau xử lý từ bể tự hoại được cho tự thấm tại vị trí có 

tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30): 

X=1.183.350; Y= 533.870 
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- Nước thải có lẫn dầu sau khi qua hố gạn dầu tự chảy thoát ra biển tại vị trí 

có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30): 

X=1.183.357; Y= 533.878 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh phương tiện giao thông và hơi từ trụ 

bơm của Cửa hàng. 

2.2. Vị trí phát sinh khí thải 

Vị trí phát sinh nguồn số 01: Khu vực trụ bơm. Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30): X=1.183.355; Y= 533.874 

2.3. Giá trị giới hạn đối với khí thải 

 - Các thông số cơ bản: Tổng bụi lơ lửng (TSP), Cacbon monoxit (CO), 

Nito đioxit (NO2), Lưu huỳnh đioxit (SO2) áp dụng QCVN 05:2013/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- Các thông số: Benzen, Xylen, Toluen áp dụng QCVN 06:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung 

quanh. 

Bảng 4-2: Các chất ô nhiễm và giới hạn đối với khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn (trung 

bình 1 giờ) 

Quy chuẩn áp 

dụng 

1 
Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 
µg/m3 

300 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

2 
Cacbon monoxit 

(CO) 
µg/m3 30.000 

3 Nito đioxit (NO2) µg/m3 200 

4 
Lưu huỳnh đioxit 

(SO2) 
µg/m3 350 

5 Benzen µg/m3 22 

QCVN 

06:2009/BTNMT 
6 Xylen µg/m3 1.000 

7 Toluen µg/m3 500 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy phát điện dự phòng sử 

dụng trong trường hợp mất điện. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Vị trí phát sinh nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung tại máy phát điện dự phòng. 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30): 

X=1.183.352; Y= 533.872 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

 - Tiếng ồn áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; 

Bảng 4-3: Giới hạn đối với tiếng ồn 

STT Khu vực 

Từ 6 giờ 

đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Quy chuẩn áp dụng 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 
QCVN 

26:2010/BTNMT 2 Khu vực thông thường 70 55 

- Độ rung áp dụng QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung. 

Bảng 4-4: Giới hạn đối với độ rung 

STT Khu vực 

Từ 6 giờ 

đến 21 giờ 

(dB) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dB) 

Quy chuẩn áp dụng 

1 Khu vực đặc biệt 60 55 
QCVN 

27:2010/BTNMT 2 Khu vực thông thường 70 60 
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CHƯƠNG 5.  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Do lưu lượng nước thải phát sinh tương đối ít nên Cở sở không lấy mẫu 

quan trắc đối với nước thải. 

2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải 

- Quan trắc bụi, khí thải trong môi trường không khí tại cửa hàng. 

- Thông số quan trắc: Tổng bụi lơ lửng (TSP), Cacbon monoxit (CO), Nito 

đioxit (NO2), Lưu huỳnh đioxit (SO2) áp dụng QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; các thông số: 

Benzen, áp dụng QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm 

- Thời gian cụ thể từng đợt quan trắc trong các năm gần nhất: Năm 2021 

ngày 23/4/2021; Năm 2022 ngày 28/4/2022. 

Bảng 5-1: Tổng hợp kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ qua các năm 

STT Thông số 
Đơn 

vị 
Năm 2021 Năm 2022 

Giới hạn theo 

quy chuẩn 

1  Tổng bụi lơ lửng µg/m3 120 140 300(1) 

2  CO µg/m3 6.560 6.600 30.000(1) 

3  SO2 µg/m3 100 110 350(1) 

4  NO2 µg/m3 70 70 200(1) 

5  Benzen µg/m3 
KPH 

(LOD=3,0) 

KPH 

(LOD=3,0) 
22(2) 

Ghi chú: 

(1): QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh 

(2): QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh 
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Nhận xét kết quả quan trắc: 

Theo kết quả quan trắc bụi, khí thải tại cửa hàng qua các năm cho thấy các 

thông số đều nằm trong giá trị cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 

06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh. 
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CHƯƠNG 6.  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Theo khoản 4, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

có nêu  “Dự án thuộc trường hợp quy định tại cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thực hiện quan trắc chất thải theo quy định 

tại khoản 1, 2 và 3 Điều này”.  

Tuy nhiên, Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại cột 3, Phụ lục II, ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  nên thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, tức là 

“Việc quan trắc chất thải do Chủ Cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định 

các công trình xử lý chất thải”.  

2. Chương trình quan trắc chất thải  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường nước thải định kỳ 

Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Tuy nhiên, lưu lượng nước thải phát sinh 

thực tế tương đối ít (<500m3/ngày đêm) nên căn cứ Phụ lục XXVIII ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì Cơ sở không thuộc 

đối tượng quy định tại Phụ lục XXVIII nêu trên (quy định lưu lượng từ 500 đến 

1000 m3/ngày đêm đối với Cơ sở thuộc phụ lục II thì yêu cầu quan trắc tự động 

hoặc định kỳ). Do đó, căn cứ khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc nước 

thải tự động, liên tục và quan trắc nước thải định kỳ theo quy định  

2.2. Chương trình quan trắc nước thải tự động, liên tục  

Căn cứ quy định tại số thứ tự 3 Cột 5 phụ lục XXVIII, ban hành kèm theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có yêu cầu các Dự 

án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này với 

mức lưu lượng nước thải từ 500 đến dưới 1100 m3/ngày (24 giờ) thì phải thực 

hiện quan trắc tự động, liên tục. Tuy nhiên, đối với hoạt động của Cơ sở chỉ phát 

sinh nước tương đối ít nên căn cứ quy định trên thì Cơ sở không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở. 

Ngoài việc quan trắc môi trường định kỳ theo quy định nêu trên, Chủ Cơ sở 

không đề xuất hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục nào khác. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí thực hiện quan trắc hàng năm chủ yếu dùng cho các hoạt động 

như hợp đồng đơn vị thu gom chất thải rắn (chất thải nguy hại; chất thải sinh 

hoạt), công tác thuê đơn vị viết báo cáo. Dự kiến kinh phí dự trù để thực hiện 

quan trắc môi trường hàng năm khoảng 10.000.000 đồng/năm 
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CHƯƠNG 7.  
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Xăng dầu Tân Tiến - Chủ cơ sở “Cửa hàng Xăng dầu Tân 

Tiến” xin cam kết về những nội dụng của thể như sau: 

- Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trường; 

- Chúng tôi cam kết việc xử lý chất thải phát sinh tại dự án như sau: 

+ Thực hiện đầy đủ theo chương trình quan trắc môi trường định kỳ về tần 

suất thực hiện, vị trí quan trắc, thông số quan trắc trong suốt thời gian hoạt động 

của dự án. Giám sát chặt thông số nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn 

áp dụng. 

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân loại chất thải rắn, thu gom, 

lưu chứa đúng nơi quy định và thực hiện tiêu hủy tránh gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

+ Thu gom, lưu chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý CTNH 

phát sinh trong dự án đúng quy định pháp luật. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp, kế hoạch, bố trí đủ nguồn lực, 

kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đã được cấp thảm quyền thẩm định và cấp giấy phép môi trường. Cam 

kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu có các hành vi vi 

phạm quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành./. 
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