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QUYET D!NH 
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trirong 
dir an Khu du 1ch nghi throng Madison H1 Tram 

tii xa Phtrrc Thun, huyn Xuyên Mc, tinh BR-VT 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH BA RIA  - VUNG TAU 

Can cü Lut T chirc chInh quyn dja phung ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Lut Bão v môi trithng ngày 23 tháng 6 nãm 2014; 

Can cir Nghj djnh s 18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 nàm 2015 cUa 
ChInh phü quy djnh ye quy hoach báo v môi tnr&ng, dánh giá môi triiô'ng chiên 
higc, dánh giá tác dng môi tru&ng va ké hoach  bão v rnôi truông; 

Can cir Thông til s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 nàm 2915 cüa 
B trung B Tài nguyen và Môi trung ye dánh giá môi trung chiên hrgc, 
dánh giá tác dng môi truông và ké hoch bâo v môi trinYng; 

Theo d nghj cUa Hi dng thm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi 
trung dir  an Khu du ljch nghi du0ng Madison Ho Tram ti xä Phuâc Thu.n, 
huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja - VOng Tàu h9p ngày 24 tháng 10 nàm 2018; 

Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tru?mg dir an Khu du ljch 
nghi duong Madison Ho Tram tai  xä Phuóc Thu.n, huyn Xuyên Mc, tinh Ba 
Rja - VQng Tàu dã &rrc chinh sira, bô sung gui kern van bàn so 09/1 8/CV-MDL 
ngày 10 tháng 12 nAm 2018 cüa Cong ty TNHH Madison Land; 

Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi trix&ng ti Th trInh s 
&IX.  ./TTr-STNMT ngày .  1h..  tháng. nãm 201 2, 

QUYET D!NTI: 

Diu 1. Phé duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trueing dir an Khu du ljch 
nghi duOng Madison Ho Tram tti xã Phucc Thun, huyn Xuyên Mc, tinh Ba 
Rja - VUng Tàu (sau day gi là dir an) dixçc 1p b&i Cong ty TNHH Madison 
Land (sau day gi là Chü dir an) vói các ni dung chü yêu sau day: 

1. Phm vi, quy mô, cong sut cüa dir an 

Dtu tu xây dirng Khu du ljch nghi du5ng Madison H Tram tai xa Phrnc 
Thun, huyn Xuyên Mc, tinh Ba Rja - VQng Tàu trên din tIch khu dat khoâng 
khoàng 6,0677 ha bao gôm khu khách san  250 phông và khu bit thir 156 phông 
và các hang miic cong trInh theo Quyêt djnh so 3 829/QD-UBND ngày 25 tháng 
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9 näm 2018 cüa UBNID huyn Xuyên Mc v vic phê duyt diu chinh quy 
hoach chi tiêt xây dirng t lê 1/500 Khu du 1kb nghi dirô'ng Madison Ho Tram, 
ti xä Phuâc Thun, huyn Xuyên Mc. 

2. Yêu câu bâo v môi tru?rng di vâi d an 

Chü dir an phãi thrc hin các yêu cu sau: 

a) Trong qua trInh thi cong va hoat dng phãi bão dam kiêm soát, xfr 1 
trit dê chat thai phát sinh, tuân thU nghiém ngt các tiêu chuan và quy chuân k 
thut quôc gia ye môi tris?mg Co lien quan; bào dam tiêng on và d rung c1t quy 
chuân k5 thutt quôc gia ye môi trithng. 

b) Thu gom và xi:r 1 h.rçing ni.róc thai, khI thai phát sinh dat  quy chun k 
thu.t quôc gia ye môi tnr&ng theo quy djnh. Thirc hin tuân thU Quyêt djnh so 
43/2011/QD-UBND ngày 23 tháng 8 nAm 2011 cUa Uy ban nhân dan tinh Ba 
Rja - Vflng Thu ban hành Quy djnh ye phân vüng phát thai khI thai, xã nuâc thai 
theo quy chuân k thu.t quOc gia ye mOi tnrng trén dja bàn tinh. 

c) Quân 1, thu gom, luu gifl, 4n chuyn và xi:r 1 các loai chAt thai nguy 
hai, chat thai ran thông thung phát sinh trong qua trInh thi cong và hoat dng 
báo dam các yêu cau ye v sinh mOi tnrng theo quy djnh. 

d) Ltp k hoach, phucmg an cAn thit và thrc hin dAy dU các bin pháp 
phOng chông, irng phó sir cô môi trithng, dc bit là các s1r cô trong qua trmnh thi 
cong và hoat  dng lien quan den an toàn cháy no, an toàn các hang miic cong trInh 
dir an và xung quanh. 

3. Các diu kin kern theo 

ChU dr an phãi tuân thU th1rc hin các yêu cAu kern theo sau: 

a) Thirc hin tuân thU các quy dnh cUa Lu.t Tài nguyen, môi tnthng bin 
và hâi dão. 

b) Thijc hin thi cong xây dimg dir an tuân thU theo dUng quy hoach, thit 
kê, phucmg an thi công,... duqc các co quan có thâm quyên thâm djnlilphê duyt 
theo quy djnh. Kiêm tra, giám sat hoat dng thi cOng xây drng và vn hành dir an 
bão darn không gay tác dng tiêu clrc den rnôi tnrng, den an toàn các hang miic 
cong trInh dii an và các dôi txç1ng xung quanh khác. 

c) Thic hin tuân thU các quy djnh phap 1ut hin hành v phOng cháy, 
cha cháy. Chidi.rgc phép vn chuyên dat, dá dOi du (nêu co) ra khôi dii an sau 
khi dizc sir chap thu.n bang van bàn cUa c quan có thâm quyên. 

d) Chi dira dr an di yào 4n hành sau khi dà dAu tu hoàn thành cac cong 
trInh bão v môi trtr?mg theo dUng quy djnh. 

d) Thirc hin tuân thU các ni dung quy dnh tai  Diu 10 Thông ttr sO 
27/2015/TT-BTNMT ngày 29 thãng 5 näm 2015 cUa BO truOng BO Tãi nguyen va 
Môi tmng ye dánh giá môi tnring chiên hxqc, dánh giá tác dng môi tnrng ya 
kê hoach bão v môi tru&ng. 
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e) Thirc hin chuang trInh giám sat, quàn 1 môi truông dung theo ni 
dung báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng dà duçic phé duyt. Thrc hin 
chucing trInh giám sat môi trn&ng djnh kS'  dôi vói chat thai vâi tan suât 03 
thángllân. Djnh kS'  tôi thiêu 06 thángllân báo cáo két qua thirc hin ye S& Tài 
nguyen và Môi trumg dê kiêm tra, giám sat. 

g) Djnh kr 06 tháng/ln báo cáo tin dO thirc hin dv an và cong tác bão 
v môi tnrô'ng cüa dir an ye S& Tài nguyen và Môi trung dê theo dôi, giám sat. 

Diu 2. Trách nhiêm cUa Chü di,r an 

1. Lp và gài k hotch quãn l môi tri.thng cüa dir an do hOrn yt cong 
khai theo quy djnh pháp 1utt. 

2. Thc hin nghiêm tue các yêu cAu v báo v môi tru'&ng, các diu kin 
nêu ti Diêu 1 Quyêt djnh nay và các nOi  dung bão v môi truing khác dã dê 
xuât trong báo cáo dánh giá tác dng môi trumg. 

3. Trong qua trInh thirc hin nu dir an có nhng thay di so vi báo cáo 
dánh giá tác dtng môi tri.thng dä duçc phO duyt, Chü dir an phãi có van bàn báo 
cáo và chi di.rçic thirc hin nhcthg thay dOi sau khi có van bàn chap thun cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

Diu 3. Quyt djnh phO duyt báo cáo dánh giá tác dng môi truông cüa 
d%r an là can cir dê cap có thâm quyOn xem xét, quyêt djnh các b.râc tiêp theo 
cüa dir an theo quy djnh tti Khoán 2 DiOu 25 Lut Bào v môi trithng. 

Diu 4. Giao S& Tài nguyen và Môi tri.rng xác nhn báo cáo dánh giá tác 
dng môi tri.rng cüa dir an và thrc hin vic kiêm tra, giám sat vic th1rc hin 
các nOi  dung báo v mOi trithng trong báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng dà 
duçvc phê duyt tai Quyêt djnh nay. 

Diu 5. Quyt djnh nay có hiu 1trc thi hành k ti's ngày k. 

Diu 6. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Tài 
nguyen và Môi truông, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Xuyên MOe,  Thu 
truäng các Co quan chuyen mon thuOc Uy ban nhân dan tinh, Chü dir an và các 
tO cht'rc, cá nhâncó liOn quan chju trách nhim thi hành QuyOt djnh nay.!. 

NoinIzmn:  '/ 
-Nhudieu6; 
- Cty TNHH Madison Land - ChU dir an; 
- B Tài nguyen và Môi truOng; 
- SO Tài nguyen và Môi tnthng; 
- UBND huyn Xuyên MOe; 
- UBND xA PhuOc Thuân; 
- Chi cuc BVMT; 
- Luu: VT, US, KT7., 

P. Le Tuan Quoc 
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