
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 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 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của  

dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo,nâng cấp Bệnh viện Đa khoa 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghi ̣ điṇh số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy điṇh về quy hoac̣h bảo vê ̣môi trường, đánh giá môi trường chiến lươc̣, đánh 

giá tác đôṇg môi trường và kế hoac̣h bảo vê ̣môi trường; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 

trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư 

xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn”; 

Xét văn bản số 4085/SYT-KHTC ngày 29/12/2020 của Sở Y tế về việc tiếp 

thu ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và môi trường vào Hồ sơ đề nghị chấp 

thuận thay đổi Quyết định báo cáo ĐTM của 10 dự án cải tạo, mở rộng bệnh 

viện tuyến huyện và 02 dự án bệnh viện tuyến tỉnh và Hồ sơ đề nghị chấp thuận 

về môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh 

viện Đa khoa huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” kèm theo; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 33/TTr-

STNMT ngày 21/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
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Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 

của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại y tế: sử dụng công nghệ lò 

hấp MATACHANA (xuất xứ Tây Ban Nha) kết hợp nghiền, cắt nhỏ.  

2. Công suất xử lý: 20kg/h đến 40kg/h. 

3. Biện pháp giảm thiểu tác động tác động môi trường 

- Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí: bố trí nhà chứa rác, lò 

hấp rác đặt tại phía cuối khuôn viên Trung tâm Y tế (cuối hướng gió), cách xa 

với khu vực dân cư hoặc nơi tập trung đông người; lập sổ theo dõi vận hành, 

thống kê chi tiết lượng rác thải phát sinh hàng ngày, lượng rác thải đã được 

chuyển xử lý hàng ngày,... theo mẫu quy định; đảm bảo vận hành hệ thống xử lý 

theo đúng quy trình; thường xuyên kiểm tra hệ thống lò hấp và thiết bị xử lý 

khác (tần suất kiểm tra: hàng ngày); lấy rác trong bộ phận nghiền rác hàng ngày; 

quy định về thời gian lưu trữ và xử lý chất thải rắn của dự án. Toàn bộ chất thải 

rắn sẽ được vận chuyển đi xử lý 1 lần/ngày, thời điểm tiến hành xử lý chất thải 

rắn tối ưu là vào buổi chiều; định kỳ 3 tháng/lần tiến hành giám sát môi trường 

không khí khu vực lò hấp và trong nhà chứa rác, khu vực hấp rác; định kỳ bảo 

trì, bảo dưỡng hệ thống lò hấp rác (tối thiểu 03 tháng/lần). 

- Giảm thiểu tác động do chất thải rắn: quá trình phân loại, thu gom, lưu 

giữ và xử lý chất thải rắn tại dự án phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu. Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Phụ lục 01A của Thông tư 

liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ban hành ngày 31/12/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 

- Giảm thiểu tác động do sự cố: báo cáo đề xuất phương án, kế hoạch 

phòng chống, khắc phục sự cố hàng năm; Phân loại rác thải ngay tại nguồn phát 

sinh, tuân thủ theo đúng nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-

BYT-BTNMT của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/12/2015 về 

quy định quản lý chất thải t tế; trang bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên vận hành; 

Kiểm tra hệ thống, trước khi tiến hành xử lý chất thải rắn; tại khu vực nhà hấp 

rác cần được niêm yết quy trình thao tác vận hành chuẩn, đồng thời có đầy đủ 

trang thiết bị PCCC; Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng phải đăng ký các lớp tập 

huấn an toàn lao động cho cán bộ vận hành, nhân viên vệ sinh;  định kỳ kiểm tra 

sức khỏe cho nhân viên tham gia vận hành hệ thống; định kỳ bảo trì, bảo dưỡng 

các thiết bị, hạng mục phụ trợ của lò hấp tối thiểu 6 tháng/lần. 

4. Các biện pháp xử lý chất thải phát sinh 

- Yêu cầu hiệu quả xử lý: thực hiện theo quy chuẩn QCVN 

55:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây 

nhiễm. Hiệu quả xử lý khử khuẩn chất thải của thiết bị lò hấp phải tương đương 

với hiệu quả tiêu diệt một trong các vi sinh vật chỉ thị sau: 

+ Trường hợp sử dụng vi sinh vật chỉ thị là Mycobacterium phlei hoặc 
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Mycobacterium bovis, hiệu quả tiêu diệt phải đạt tối là 99,9999% (6 log 10 

reduction). 

+ Trường hợp sử dụng vi sinh vật chỉ thị là bào tử kháng nhiệt 

Geobacillus stearothermophilus hoặc Bacllus atrophaeus, hiệu quả tiêu diệt phải 

đạt tối thiểu là 99,99% (4 log 10 reduction). 

- Biện pháp xử lý chất thải phát sinh: chất thải phát sinh sau khi được xử 

lý bằng thiết bị hấp đáp ứng quy định tại Quy chuẩn QCVN 55:2013/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm. Chất thải sau 

xử lý phải được cắt, nghiền nhỏ và được quản lý như chất thải thông thường. 

- Biện pháp xử lý nước thải phát sinh: nước thải phát sinh từ quá trình xử 

lý chất thải y tế lây nhiễm bằng thiết bị hấp, được thu gom vào hệ thống xử lý 

nước thải của Trung tâm Y tế trước khi xả ra môi trường khi đạt QCVN 

28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

- Biện pháp xử lý khí thải phát sinh: khí thải phát sinh từ quá trình xử lý 

chất thải y tế lây nhiễm bằng thiết bị hấp, chỉ phát sinh tra môi trường ở công 

đoạn cuối cùng sau khi đã xử lý xong hơi nước còn lại được hút ra ngoài qua bộ 

lọc theo không khí, được xả ra môi trường khi đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ. 

5. Các thay đổi về chương trình quản lý, giám sát môi trường 

5.1. Chương trình quản lý môi trường: dự án tiếp tục thực hiện công tác quản 

lý môi trường theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/8/2012. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường: thực hiện chương trình giám môi 

trường giai đoạn vận hành của dự án theo bảng sau: 
 

TT Nội dung giám sát Tiêu chuẩn so sánh Tần suất 

I Giám sát chất lượng môi trường xung quanh 

1 Môi trường không khí xung quanh 

 

Các thông số giám sát: Tốc độ 

gió, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, 

bụi lơ lửng, SO2, CO2, NO2, CO. 

QCVN 05:2013/BTNMT và 

QCVN 26:2010/BTNMT 

06 tháng/lần 

 

 

Vị trí giám sát (03 điểm): 

+ Tại khu vực khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế; 

+ Tại khu vực điều trị nội trú của Trung tâm Y tế; 

+ Tại khuôn viên của Trung tâm Y tế. 

2 Môi trường nước mặt 

 

Thông số giám sát: pH, BOD5, 

COD, TSS, Dầu mỡ, Coliform, 

As, Cd, Pb, Cr, Cu, Hg, Zn, Mn, 

Fe, NH4-N, NO3
-, NO2

-, S-. 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 06 tháng/lần 
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Vị trí giám sát (02 điểm): 

+ Trước điểm xả (Suối Bản Tích) nước thải của Bệnh viện 100m về thượng nguồn. 

+ Trước điểm xả (Suối Bản Tích) nước thải của Bệnh viện 200m về cuối nguồn. 

3 Giám sát chất lượng nước dưới đất 

 

Thông số giám sát: : pH, độ 

cứng, Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Mn, 

As, Hg, CN, SO4
2-, NO3

-,   Clo, 

Tổng Coliform. 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

 
06 tháng/lần 

 Vị trí giám sát (02 điểm): Tại khu vực thực hiện Dự án 

II Giám sát nguồn thải 

1 Giám sát nguồn gây ô nhiễm không khí 

 

Thông số giám sát: Tốc độ gió, 

nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, bụi lơ 

lửng, SO2, CO2, NO2, CO. 

QCVN 02:2012/BTNMT, 

TC 3733-2002/BYT-QĐ, 

QCVN 26:2010/BTNMT 

03 tháng/lần 

 

Vị trí giám sát (03 điểm): 

+ Khu vực lưu trữ rác thải trước khi xử lý; 

+ Khu vực nhà xử lý rác thải (Lò hấp); 

+ Khu vực tập kết rác sinh hoạt. 

2 Giám sát chất lượng nước thải 

 

Thông số giám sát: : pH, BOD, 

COD, TSS, Sunfua (tình theo 

H2S), amoni (tính theo N), 

Nitrat (tính theo N), phosphat 

(tính theo P), dầu mỡ ĐTV, 

Tổng Coliform, Salmonella, 

Shigella, Vibro cholerae. 

QCVN 28:2010/BTNMT 03 tháng/lần 

 

Vị trí giám sát (02 điểm): 

+ Tại hố ga trước khi đi vào hệ thống xử lý nước thải của Dự án; 

+ Tại cống xả nước thải sau khi xử lý ra ngoài môi trường Dự án. 

3 Giám sát hiệu quả của thiết bị và hiệu quả xử lý 

 

Yêu cầu giám sát:  

- Phân bố nhiệt độ; 

- Thời gian; 

- Áp suất; 

- Chỉ thị hoá học và sinh học với 

rác thải sau xử lý. 

QCVN 55:2013/BTNMT 

Thực hiện theo 

quy định tại 

khoản 2.6 

QCVN 

55:2013/ 

BTNMT 

 Vị trí giám sát:  Tại lò hấp chất thải y tế của Dự án 

Điều 2. Chủ dự án (Sở Y tế) có trách nhiệm 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án theo quy định pháp luật.  
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2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác bảo vệ môi trường được điều 

chỉnh theo Điều 1 của Quyết định này. Quá trình vận hành lò hấp xử lý chất thải y tế 

nguy hại của Dự án phải đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị hấp 

chất thải y tế lây nhiễm QCVN 55:2013/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Các nội dung công tác bảo vệ môi trường khác của dự án được thực hiện 

theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/8/2012. 

3. Thực hiện đúng Chương trình giám sát môi trường đã được phê duyệt tại 

Điều 1 của Quyết định này, gửi báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ 

chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc (quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) về Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng 

Sơn. 

4. Trong quá trình hoạt động chủ dự án phải thực hiện nghiêm các nội dung 

đã được phê duyệt và các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt, chấp thuận; đồng thời phải kịp thời báo cáo những thay đổi so với 

nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. 

5. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (3b); 

- Chủ Dự án (Sở Y tế); 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- UBND TT.Na Sầm, huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  các Trung tâm: THCB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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