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V/v hướng dẫn lắp đặt trạm trộn bê tông thuộc 

Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái 

Nha Trang 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày       tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa; 

- Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C 

– Công ty Cổ phần Lilama 10; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nhận được Văn bản số 

261/CV2020/CRD ngày 02/11/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và 

Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn lắp đặt trạm trộn bê tông để thi công 

công trình dự án Xây dựng “Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang” tại 

phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở TNMT có 

ý kiến như sau: 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-BQL ngày 09/9/2020 của Ban Quản lý Dự 

án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu “Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng 

đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, theo đó tên nhà trúng thầu: Liên danh 

Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C – Công ty Cổ phần Lilama 10 

và nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn có hợp đồng ký kết 

với Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C tại hợp đồng số 

53A/2020/HĐXD/TN18-PTNT ngày 23/9/2020 để thi công xây dựng công trình 

gói thầu “Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình” thuộc Dự án Xây 

dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. 

Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang do Ban Quản lý 

Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 3825/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2017. Trong hồ sơ báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt, dự án 

có lắp đặt 1 trạm trộn bê tông có công suất ≥ 40 m
3
/h. Do đó, nhà thầu không 

phải thực hiện lập hồ sơ môi trường riêng cho trạm trộn bê tông. Công tác bảo 
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vệ môi trường tại khu vực dự án thuộc trách nhiệm của chủ dự án là Ban Quản 

lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.  

Do đó, đề nghị Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các 

nhà thầu công trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo hồ sơ báo cáo 

ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3825/QĐ-UBND ngày 

15/12/2017; đồng thời bổ sung thêm chương trình quan trắc khí thải tại trạm trộn 

cụ thể như sau: 

- Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, SO2, NO2 và lưu lượng thải.  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần.  

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B. 

Mặt khác, dự án có trạm trộn bê tông thuộc đối tượng phải vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định tại Điều 16b Nghị định quy định 

về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xác nhận hợp nhất tại Văn bản số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 

(Viết tắt Văn bản hợp nhất số 11); do đó, đề nghị Ban Quản lý Dự án Phát triển 

tỉnh Khánh Hòa lập hồ sơ vận hành thử nghiệm theo mẫu số 09 Phụ lục VI Mục 

I Phụ lục ban hành kèm Văn bản hợp nhất số 11 trước khi đưa dự án đi vào hoạt 

động. 

Đồng thời, thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo quy định 

tại khoản 1, Điều 37, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của 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 (Viết tắt Thông tư 

số 25), cụ thể như sau:  

- Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban 

hành kèm theo Thông tư số 25 (biểu mẫu cụ thể được đăng tải trên web 

http://stnmt.khanhhoa.gov.vn – mục Hệ thống văn bản) và gửi báo cáo về 

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

http://stnmt.khanhhoa.gov.vn/Modules/Document/LawDocumentDetail.aspx?DocumentId=a2a2193f-8116-41eb-b5f2-69f94954a697
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- Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 

01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 

tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 

năm 2021. 

- Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Ban Quản lý Dự án Phát triển 

tỉnh Khánh Hòa, Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C – 

Công ty Cổ phần Lilama 10; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển 

Nông thôn biết và thực hiện đúng quy định./. 

Nơi nhận (VBĐT): 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

-  Lưu: VT, CCBVMT, G.L. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 
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