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 TỈNH LẠNG SƠN  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án  

“Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn” (tên thƣơng mại: Khu đô 

thị thƣơng mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park) 

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 c a Chính ph  s a 

đổi, bổ sung một số điều c a các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 c a Chính ph  Quy 

định về quy ho ch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến  ư c, đánh giá 

tác động môi trường và  ế ho ch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 c a Bộ trư ng Bộ 

Tài nguy n và Môi trường về đánh giá môi trường chiến  ư c, đánh giá tác động 

môi trường và  ế ho ch bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị c a Ch  tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “Khu đô thị mới phía Đông, thành phố L ng Sơn” (t n thương 

m i: Khu đô thị thương m i, căn hộ và Shophouse Diamond Par ) họp thẩm định 

phi n chính thức ngày 27/12/2019; 

Xét đề nghị c a Giám đốc S  Tài nguy n và Môi trường t i Tờ trình số 

14/TTr-STNMT ngày 08/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ph  duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường c a dự án 

“Khu đô thị mới phía Đông, thành phố L ng Sơn” (t n thương m i: Khu đô thị 

thương m i, căn hộ và Shophouse Diamond Par ) c a Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ 

Việt Nam (sau đây gọi  à Ch  dự án) thực hiện t i thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, 

thành phố L ng Sơn, tỉnh L ng Sơn với các nội dung chính t i Phụ  ục ban hành 

 èm theo Quyết định này. 

Điều 2. Ch  Dự án có trách nhiệm: 

1. Ni m yết công  hai Quyết định ph  duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường c a dự án theo quy định pháp  uật. 
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2. Thực hiện nghi m túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

đư c ph  duyệt t i Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định ph  duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường c a Dự 

án  à căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền  iểm tra, thanh tra, giám sát việc 

thực hiện các y u cầu về bảo vệ môi trường c a Dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu  ực thi hành  ể từ ngày  ý./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguy n và Môi trường (để b/c); 

- Ch  tịch, các Phó Ch  tịch UBND tỉnh; 

- S  Tài nguy n và Môi trường (04b); 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB, TT.PVHCC; 

- UBND thành phố L ng Sơn; 

- UBND xã Mai Pha, TP. L ng Sơn; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam; 

- Lưu: VT, KTN(NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

 

 

 

 

  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG  

của Dự án: “Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn” (tên thƣơng 

mại: Khu đô thị thƣơng mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park) 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
 
 

1. Thông tin về dự án 

a) T n dự án: “Khu đô thị mới phía Đông, thành phố L ng Sơn” (t n thương 

m i: Khu đô thị thương m i, căn hộ và Shophouse Diamond Par ). 

 - Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố L ng 

Sơn, tỉnh L ng Sơn. 

- Ch  dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.  

Địa chỉ  i n hệ: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương m i Grand P aza 117 

Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

Điện tho i: 02443.555.8999 

b) Ph m vi, quy mô, công suất c a dự án 

- Ph m vi: Dự án thực hiện t i thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố L ng 

Sơn, tỉnh L ng Sơn. 

- Quy mô, công suất: Dự án triển  hai thực hiện t i  hu đất có tổng diện tích 

55.432m
2
, với quy mô dân số  hoảng 2.052 người. 

 c) Các h ng mục, công trình chính c a dự án: Khu đất    iền  ề (nhà   

Shophouse, chiều cao từ 4 đến 7 tầng);  hu đất hỗn h p (dịch vụ thương m i, 

 hách s n, chung cư, chiều cao 27 tầng). 

 2. Các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh từ dự án 

a) Các tác động môi trường chính c a dự án: 

- Nước thải sinh ho t phát sinh từ quá trình ho t động c a dự án. 

- Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng  hu vực dự án. 

- Bụi,  hí thải phát sinh từ quá trình thực hiện dự án. 

- Chất thải sinh ho t, chất thải xây dựng, chất thải nguy h i phát sinh từ các 

ho t động c a dự án. 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các ho t động c a dự án. 

- Các tác động do sự cố trong quá trình xây dựng, ho t động vận hành th  

nghiệm, vận hành thương m i dự án.  

b) Quy mô, tính chất c a nước thải: 

Nước thải c a dự án  hoảng 389,8 m
3
/ngày đ m. Thành phần: Chất rắn  ơ 

  ng, chất hữu cơ, N, P,... 
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c) Quy mô, tính chất c a bụi,  hí thải: 

Bụi,  hí thải từ các ho t động: Phương tiện giao thông,  hí thải từ đun nấu, 

 hí thải từ điều hòa, mùi phát sinh từ các điểm tập  ết chất thải rắn, mùi phát sinh 

từ các hệ thống x   ý nước thải,... Thành phần: Bụi, CO, VOC, H2S, HN3,... 

d) Quy mô, tính chất c a chất thải rắn thông thường: 

- Chất thải rắn sinh ho t c a dự án có  hối  ư ng phát sinh  hoảng 2.457 

 g/ngày (tương đương  hoảng 2,457 tấn/ngày). Thành phần: Túi ni on, vỏ đồ hộp, 

vỏ chai nhựa, thìa, dĩa nhựa,... 

- Chất thải rắn xây dựng: Khối  ư ng  hoảng 120.000 m
3 
phát sinh từ đào 

tầng hầm, đào móng,...cần phải chuyển đến nơi đổ thải. Thành phần: Đất, đá thải, 

g ch vỡ,... 

đ) Quy mô, tính chất c a chất thải nguy h i:  

Chất thải nguy h i phát sinh có  hối  ư ng dự báo  hoảng 17,8  g/ngày. 

Thành phần: Dự báo  à dầu mỡ thải, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy,... 

e) Quy mô, tính chất c a chất thải khác: 

Ngoài các  o i chất thải n u tr n, dự án còn có thể phát sinh bùn thải từ 02 

hệ thống x   ý nước thải (Hệ thống x   ý nước thải công suất 250 m
3
/ngày đ m và 

Hệ thống x   ý nước thải công suất 180 m
3
/ngày đ m),  hối  ư ng  hoảng 0,04 m

3
 

bùn/ngày. Thành phần: Một số  im  o i nặng, hóa chất dư từ quá trình x   ý nước 

thải,...; bùn thải từ các hố ga, hệ thống thoát nước. 

3. Các công trình và biện pháp bảo về môi trƣờng của dự án 

a) Về thu gom và x   ý nước thải: 

- Nước thải từ  hu nhà Shophouse và tòa nhà hỗn h p,... c a dự án đư c thu 

gom x   ý qua 02 hệ thống x   ý nước thải (Hệ thống x   ý nước thải công suất 

250 m
3
/ngày đ m và Hệ thống x   ý nước thải công suất 180 m

3
/ngày đ m). 

Quy trình công nghệ về thu gom, x   ý nước thải c a 02 hệ thống x   ý nước 

thải thuộc dự án tương tự nhau, cụ thể: Nước thải sinh ho t thu gom qua hệ thống 

ống nhựa PVC (tách ri ng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa) → x   ý sơ bộ 

qua Bể tự ho i → Ngăn tách mỡ và bể điều hòa → Bể thiếu  hí → Bể hiếu  hí → 

Bể  ắng → Cột  ọc áp  ực → Bể  h  trùng → Bể chứa nước thải sau x   ý. 

 - Y u cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, x   ý toàn bộ nước thải sinh ho t 

sau x   ý đ t QCVN 14: 2008/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn  ỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh ho t trước  hi thải ra môi trường tiếp nhận. 

b) Về x   ý, giảm thiểu bụi,  hí thải:  

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Phun nước định  ỳ cho những  hu vực phát sinh bụi ( hu vực xe ra vào dự 

án, tuyến đường nội bộ thuộc ph m vi vận chuyển c a dự án). 
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+ Bảo dưỡng định  ỳ, thường xuy n các máy thi công và phương tiện vận tải 

 àm việc t i dự án, thường xuy n  iểm tra bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt 

độ. 

+ Trồng cây xanh xung quanh dự án để t o cảnh quan, bảo vệ môi trường. 

- Y u cầu về bảo vệ môi trường: Đáp ứng các quy chuẩn  ỹ thuật quốc gia 

hiện hành. 

c) Công trình, biện pháp thu gom,  ưu giữ, quản  ý, x   ý chất thải rắn thông 

thường:  

- Đối với chất thải rắn xây dựng: Thu gom và  ý h p đồng chuyển cho đơn 

vị có nhu cầu san  ấp, t o mặt bằng, phù h p với nhu cầu và mục đích s  dụng c a 

b n tiếp nhận; đồng thời tuân th  theo các quy ho ch và các quy định c a pháp  uật 

có liên quan. 

- Đối với các  hu nhà Shophouse: Chất thải rắn sinh ho t đư c phân  o i, 

thu gom theo giờ cố định trong ngày, sau đó thu  đơn vị có chức năng thu gom vận 

chuyển đến nơi x   ý theo quy định, với tần suất thu gom 01  ần/ngày. 

- Đối với  hu nhà hỗn h p: Chất thải rắn sinh ho t đư c phân  o i, thu gom 

qua hệ thống ống gen thu, sau đó đư c nhân vi n thu gom tập trung vào phòng 

chứa rác bố trí t i tầng hầm, có diện tích 50 m
2
, sau đó thu vào thùng chứa có thể 

tích 60  ít, đặt dọc hành  ang  hu vực dự án,  hoảng cách giữa các thùng rác 

 hoảng 50 m/thùng rác, sau đó thu  đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển đến 

nơi x   ý theo quy định, với tần suất thu gom 01  ần/ngày. 

- Y u cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, x   ý chất thải rắn xây dựng, chất 

thải rắn sinh ho t phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các y u cầu về 

an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định c a Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 

ngày 24/4/2015 c a Chính ph  về quản  ý chất thải và phế  iệu, Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 c a Chính ph  s a đổi, bổ sung một số điều c a 

các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các 

quy định c a pháp  uật hiện hành  hác về môi trường. 

d) Công trình, biện pháp thu gom,  ưu giữ, quản  ý, x   ý chất thải nguy h i:  

- Xây dựng 01  ho chứa chất thải nguy h i có diện tích 10 m
2
 t i tầng hầm, 

có  ết cấu đảm bảo y u cầu  ỹ thuật. Chất thải nguy h i đư c phân  o i, phân định, 

dán nhãn,...theo quy định.  

- Y u cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, x   ý chất thải nguy h i phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án theo quy định t i Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 c a Bộ trư ng Bộ Tài nguy n và Môi trường về quản  ý chất thải 

nguy h i. 

đ) Công trình, biện pháp  ưu giữ, quản  ý, x   ý chất thải  hác: 

- Đối với bùn thải phát sinh từ 02 hệ thống x   ý nước thải (Hệ thống x   ý 

nước thải công suất 250 m
3
/ngày đ m và Hệ thống x   ý nước thải công suất 180 

m
3
/ngày đ m), định  ỳ hút n o vét và thực hiện  ấy mẫu phân tích thông số và so 
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sánh với QCVN 50: 2013/BTNMT để xác định tính nguy h i c a bùn thải. Trường 

h p bùn thải c a hệ thống x   ý nước thải  hông phải  à chất thải nguy h i, ch  dự 

án sẽ thực hiện thu gom và ký h p đồng thu  đơn vị có chức năng vận chuyển, x  

 ý cùng với  ư ng chất thải rắn sinh ho t. Trường h p bùn thải thuộc danh mục 

chất thải nguy h i, ch  dự án sẽ thực hiện thu gom,  ưu trữ và ký h p đồng với đơn 

vị có chức năng x   ý theo đúng quy định đối với chất thải nguy h i. 

- Bùn thải từ hố ga, hệ thống thoát nước, tùy theo  hối  ư ng phát sinh thực 

tế, định  ỳ tiến hành hút, n o vét thu gom, x   ý  hông  àm ảnh hư ng đến môi 

trường. 

- Y u cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện quản  ý, x   ý bùn thải theo Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 c a Chính ph  về quản  ý chất thải và phế 

 iệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 c a Chính ph  s a đổi, bổ sung 

một số điều c a các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường và các quy định c a pháp  uật hiện hành  hác về môi trường. 

e) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm  hác:  

- Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: Thường xuy n bảo 

dưỡng máy, thiết bị,... c a dự án, trang bị bảo hộ cho người  ao động. 

- Duy tu, s a chữa, bảo dưỡng mặt đường giao thông thường xuy n. 

- Y u cầu về bảo vệ môi trường: Tuân th  QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy 

chuẩn  ỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn  ỹ 

thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành  hác có  i n quan, đảm bảo 

các điều  iện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành dự án. 

g) Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:  

- Thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố từ hệ thống x   ý 

nước thải, sự cố  ỹ thuật công trình xây dựng, sự cố cấp nước và thoát nước,...đảm 

bảo  ịp thời. 

- Y u cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Tuân th  nghi m túc 

các quy định c a pháp  uật về ứng phó sự cố môi trường hiện hành. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trƣờng chính của dự án: 

TT Tên công trình bảo vệ môi trƣờng Đơn vị  Số lƣợng 

1 
Hệ thống thu gom, thoát ri ng nước mưa chảy 

tràn c a toàn bộ dự án. 
Hệ thống 01 

2 
Hệ thống thu gom, thoát ri ng nước thải c a 

toàn bộ dự án. 
Hệ thống 01 

3 
Hệ thống x   ý nước thải tập trung công suất 

250 m
3
/ngày đ m. 

Hệ thống 01 

3 
Hệ thống x   ý nước thải tập trung công suất 

180 m
3
/ngày đ m. 

Hệ thống 01 
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TT Tên công trình bảo vệ môi trƣờng Đơn vị  Số lƣợng 

4 
Kho  ưu giữ chất thải nguy h i, diện tích 

 hoảng 10 m
2
.  

Kho 01 

5 
Kho tập  ết chất thải rắn sinh ho t  hu nhà hỗn 

h p, có diện tích 50 m
2
. 

Kho 01 

6 
Hệ thống ống gen thu gom chất thải rắn sinh 

ho t. 
Hệ thống 01 

5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án  

 a) Giám sát giai đo n thi công xây dựng: 

 - Môi trường  hông  hí: 

 + Vị trí giám sát: 04 mẫu t i vị trí hàng rào công trường giáp ranh với  hu 

vực xung quanh; 

 + Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, tiếng ồn, độ 

rung, SO2, CO, NO2, tổng bụi  ơ   ng (TSP); 

 + Tần suất giám sát: 01  ần/03 tháng; 

 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 05: 2013/BTNMT, QCVN 26: 2010/BTNMT, 

QCVN 27: 2010/BTNMT. 

 - Nước thải xây dựng: 

 + Vị trí giám sát: 01 mẫu trước  hi thoát vào hệ thống thoát nước thải c a 

 hu vực; 

 + Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, SS, tổng xianua, Hg, Pb, Cd, Fe, Ni, 

Cu, Zn, tổng dầu mỡ khoáng, Coliform; 

 + Tần suất giám sát: 01  ần/03 tháng; 

 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 40: 2011/BTNMT, cột B. 

 - Chất thải rắn xây dựng: Thường xuy n giám sát  hối  ư ng phát sinh, thu 

gom và vận chuyển đến nơi x   ý theo quy định. 

b) Giám sát môi trường giai đo n vận hành th  nghiệm và vận hành thương 

m i: 

- Nước thải sinh ho t giai đo n vận hành th  nghiệm: 

 + Vị trí giám sát: T i 04 vị trí c a hệ thống x  lý nước thải trước và sau x  

lý c a 02 hệ thống x   ý nước thải (công suất 250 m
3
/ngày đ m; công suất 180 

m
3
/ngày đ m); 

 + Thông số giám sát: pH, BOD5 (20
0
C), TSS, tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, 

Amoni, NO3
-
, dầu mỡ động thực vật; tổng các chất ho t động bề mặt, PO4

3-
, tổng 

Coliforms. 

 + Tần suất giám sát: 01  ần/03 tháng; 
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 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A. 

 - Nước thải sinh ho t giai đo n vận hành thương m i: 

 + Vị trí giám sát: T i 04 vị trí c a hệ thống x  lý nước thải trước và sau x  

lý c a 02 hệ thống x   ý nước thải (công suất 250 m
3
/ngày đ m; công suất 180 

m
3
/ngày đ m); 

 + Thông số giám sát: pH, BOD5 (20
0
C), TSS, tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, 

Amoni, NO3
-
, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất ho t động bề mặt, PO4

3-
, tổng 

Coliforms; 

 + Tần suất giám sát: 01  ần/03 tháng; 

 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A. 

- Giám sát khác: 

+ Giám sát bùn thải sau quá trình x   ý nước thải t i bể thu bùn theo QCVN 

50: 2013/BTNMT - Quy chuẩn  ỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy h i đối với bùn 

thải từ quá trình x   ý nước; 

+ Giám sát chất thải rắn sinh ho t: Khối  ư ng chất thải rắn sinh ho t phát 

sinh, phải đư c phân  o i quản  ý theo quy định; 

+ Giám sát chất thải nguy h i: T i  hu vực  ưu giữ chất thải nguy h i và 

thực hiện quản  ý, phân định, phân  o i theo quy định.  

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trƣờng 

a) Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường c a dự án theo đúng nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đư c ph  duyệt. 

b) Lập  ế ho ch vận hành th  nghiệm các công trình x   ý chất thải c a dự 

án g i S  Tài nguy n và Môi trường L ng Sơn trước ít nhất 20 ngày  àm việc,  ể 

từ ngày bắt đầu vận hành th  nghiệm theo các quy định c a pháp  uật hiện hành về 

bảo vệ môi trường; 

c) Thực hiện đúng Chương trình giám sát môi trường trong báo cáo ĐTM 

đư c ph  duyệt, g i báo cáo  ết quả quan trắc môi trường định  ỳ chậm nhất sau 30 

ngày  ể từ ngày  ết thúc đ t quan trắc (quy định t i Điểm b Khoản 3 Điều 23 Thông 

tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 c a Bộ trư ng Bộ Tài nguy n và Môi 

trường) về Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh L ng Sơn. 

d) Thực hiện đầy đ  các quy định c a pháp  uật hiện hành về bảo vệ môi 

trường./.  
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