CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
− Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tâng kỹ thuật khu dân cư nông
thôn giai đoan 2, diện tích 19,9 ha tại xã ____, huyện ___, tỉnh
Bình Định.
− Quyêt định thành lập Hội đồng: số ...../QĐ-STNMT ngày 30 tháng
... năm 2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
− Thời gian họp: 14 giờ 00 ngày 05/6/2013
− Địa chì nơi họp: Phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường
1. Thành phần tham dự phiên họp Hội đồng:
1.1.
Phía Hội đồng:
- Thành viên có mặt: 08/09 thành viên.
+ Ông Lê Minh Luận - Phó Giám đốc Sờ Tài nguyên và Môi trường,
Chù tịch Hội đồng;
+ Bà Võ Thị Thăm - Trường phòng Thẩm định và đánh giá tác động
môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường;
+ Bà Hà Thị Thanh Hương - Chi cục trường, Chi cục Bảo vệ môi
trường, ủy viên phản biện;
+ Ông Nguyễn Hữu Hà - Chánh văn phòng, Sờ Khoa học và Công
nghệ ủy viên phản biện;
+ Ông Nguyễn Văn Trí - Phó trưởng phòng, Chi cục Lâm nghiệp;
+ Bà Nguyên Thị Kim Hoa - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi
trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tinh, ủy viên;
+ Ông Trân Kiến Thiết - Phó trường phòng Cảnh sát phòng chống tội
phạm vẻ môi trường, ủy viên;
+ Ông Đào Hữu Quốc - Phó trường phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi
cục Bảo vệ mỏi trường, Uy viên.
- Thành viên vắng mặt: 01/09 thành viên
+ Ông Trần Quang Minh - Phó trưởng phòng, Sờ Xây dựng, ủy viên
(bận họp đột xuắt, đã gửi bản nhận xét đến hội đồng thẩm định).
L2. Chủ đầu tư - Công tv TNHH A:
+ Ông HH - Phó Giám đôc;

Cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Trung
tâm Quan trắc môi trưòng Bình Định:
- Ông Đặng Trần Tuấn - Phó giám đốc;
+
Ông Nguyền Trung Tín - Cán bộ.
1.3. Đại biểu tham dự:
+ Ông Đào Duy Vương - Chuyên viên Sở Xây dựng;
+ Ông Trần Đ - Phó Chù tịch UBND huyện __;
+ Ông Phan T - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện__
+ Ông Phan V - Phó Chủ tịch UBND xã __;
+ Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chuyên viên phòng Thẩm định và
Đánh giá tác động môi trường, Chi cục BVMT.
2. Nội dung và diễn biến phiên họp:
2.1. Giới thiệu:
Bà Võ Thị Thắm, ủy viên thư ký, tuyên bố lý do; giới thiệu các
bên liên quan tham dự phiên họp chính thức và báo cáo tóm tắt về
quá trinh xử lý hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
truờng của dự án.
Ổng Lê Minh Luận, Phó Giám đốc Sờ Tài nguyên và Môi
trường, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp, thông báo chương trình
họp.
2.2. Chủ dự án và tư vấn trình bày tóm tắt nội dung báo cảo.
2.3. Thảo luận, trao đổi giữa thành viên hội đồng với chủ dự án
và tư vấn về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Không có
2.4. Ý kiến nhận xét về báo cáo của các thành viên hội đồng
2.4.1. Ông Nguyễn Hữu Hà, ủy viên phản biện:
- Phát biểu theo nội dung bản nhận xét (đính kèm theo).
Đồng ý thông qua báo cáo ĐTM của dự án sau khi bổ sung, chỉnh
sửa.
2.4.2. Bà Hà Thị Thanh Hương, ủy viên phản biện :
- Phát biểu theo nội dung bản nhận xét (đính kèm theo).
Đồng ý thông qua báo cáo ĐTM của dự án sau khi bổ sung, chinh
sửa.
4
2.4.3. Óng Nguyễn Văn Trí, ủy viên hội đồng:
- Phát biểu theo nội dung bản nhận xét (đính kèm theo).

Đồng ý thông qua báo cáo ĐTM của dự án sau khi bổ sung, chỉnh
sửa 2.4 A Ông Trần Kiến Thiết, ủy viên hội đồng:
- Phát biểu theo nội dung bản nhận xét (đính kèm theo).
Đồng ý thông qua báo cáo ĐTM cùa dự án sau khi bổ sung, chỉnh
sửa.
2.4.5. Bà Nguyễn Thí Kim Hoa, ủy viên hội đồng:
Phát biểu theo nội dung bản nhận xét (đính kèm theo).
Đồng ý thông qua báo cáo ĐTM của dự án sau khi bổ sung, chinh sừa.
2.4.6. Ông Đào Hữu Quốc, ủy viên hội đồng:
- Phát biểu theo nội dung bản nhận xét (đính kèm theo).
- Đồng ý thông qua báo cáo ĐTM của dự án sau khi bổ sung, chinh sừa
3. Kết luận phiên họp:
3.1.
Nguời chủ trì phiên hop công bố kết luận của hôi đồng thẩm
đinh:
3.1.1. Những nội dung đạt yêu cầu:
Báo cáo ĐTM của dự án được lập tuân thủ theo đúng các quy định tại
Thông tư sổ 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về
cơ bản, báo cáo đáp ứng đầy đủ nội dung theo yêu cầu, đã liệt kê, mô tả,
phân tích và đánh giá được những tác động môi trường phát sinh trong quá
trình thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô
nhiễm tương đối phù hợp.
3.1.2 Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổ
sung:
Đề nghị Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Hội đồng
để bổ sung, chỉnh sửa vào Báo cáo ĐTM; trong đó tập trung vào một số
nội dung cơ bản sau:
- Vị trí địa lý dự án: mô tả các giới cận xung quanh theo đúng thực tế
(cụ thể mốc tọa độ B và c trùng với giai đoạn I), khoảng cách từ dự án đến
biển.
- Chỉnh sửa tiến độ thi công, xây dựng dự án phù hợp với thực tế và
thời gian hiệu lực báo cáo ĐTM trong trường hợp dự án chưa triển khai
xây dựng sau 36 tháng kể từ ngày phê duyệt ĐTM.
- Đê nghị thống nhất cao độ san nền và độ nghiêng của dự án trong báo
cáo ĐTM. Trường hợp có thay đổi cao độ san nền và độ nghiêng cùa dự án
phải có vần bản chấp thuận cùa cơ quan chức năng và theo đó điều chỉnh
-

lại cao độ và độ nghiêng của giai đoạn 1 cho phù hợp.
- Bổ sung diện tích cây xanh trong khu vực dự án theo đúng quy định,
chú trọng dãy cây xanh phía Đông dự án.
- Đè nghị tính toán trữ lượng rừng phi lao theo đúng quy định (M/ha
= G x h x f x n), đánh giá vai trò cùa rừng đến hiện tượng cát bay, điều
tiết nguồn nước ngám. Bổ sung sự cố rủi ro liên quan đến cháy rừng
trong quá trình xây dựng dự án.
- Bồ sung đánh giá tác động qua lại giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cùa
dự án.
- Bổ sung phương án thoát nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt
của dự án phù hợp với Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 15/11/2012
của UBND huyện về quy định nguồn tiếp nhận đối với hệ thống thoát
nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt của dự án.
- Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động bổ sung mô tả sơ lược về
hiện trạng hoạt động của khu dân cư để có cơ sở đánh giá hạ tầng phục vụ
công tác bảo vệ môi trường phủ hợp.
-Thoả thuận với địa phương trong vấn đề sử dụng đường giao thông
vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ cho quá trình xây dựng dự án.
- Bổ sung bản thống kê diện tích rừng trong khu vực dự án có xác
nhận của chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ).
- Bản đồ hiện trạng của dự án cần cụ thể các giới cận, các hạng
mục bảo vệ môi trường. Bổ sung bàn đồ san nền, bản đồ thoát nước
mưa của dự án.
- Cam kết lập hồ sơ đề nghị xác nhận việc thực hiện các công trình,
biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trước khi
đi vào hoạt đọng.
3.2.
Ý kiến khác của các thành viên hội đồng thẩm định: Thống
nhất với kết luận cùa chủ tịch Hội đồng.
3.3.
Ý kiến của Chủ đầu tư về kết luận của hội đồng: Chủ dự án xin
tiếp thu các ý kiến kết luận của Hội đồng và sê chỉnh sửa hoàn thiện Báo
cáo ĐTM của dự án.
4.
Kết quả kiểm phiếu thẩm định:
4.1.
Số phiếu thông qua báo cáo: 0/8 phiếu
4.2.
Số phiếu thông qua báo cáo vói điều kiện phải chỉnh4 sửa, bổ
sung:
08/8 phiếu

Số phiếu đánh giá không thông qua báo cáo: 0/8 phiếu
5.
Người chủ trì phiên họp tuyên bố kết thúc phiên họp.
Đồng ý thông qua Báo cáo ĐTM cùa dự án, đề nghị chủ dự án bổ
sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến cùa Hội đng.
4.3.

CHỦ TRI PHIÊN HỌP

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

