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QUYET DJNH 
V viêc ban hanh Quy dinh tiêu chI dác each lua chon ctôi tac thu'c hiên 

xtr 1 ô nhiêm chat thai ran ton d9ng bang giãi pháp cong ngh dot ti chô, 
áp diing cho khu virc Bãi Nhát, huyn Con Dão, tinh Ba RIa  —Vüng Tàu 

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

Can ct' Lult T chz'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ct' Luçt Báo v mói tru'&ng ngày 23 tháng 6 nàm 2014; 

Can c Nghj djnh s 38/2015/ND-CT ngày 24 tháng 4 nàm 2015 cta C7iInh 
phi ye quán l chat thai vàphé liêu, 

Can cii' Nghj djnh so' 40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cüa chInh 
phi szca dói, hO sung mt sO diéu các Nghj dfnh  quy djnh chi tiêt hu'ó'ng dan thi 
hành LuçIt Báo vç môi tru'àng, 

Can cii' Quyé't dfnh sO' 491/QD-TTg ngày 07 tháng 5 nám 2018 cia Thi 
tu'ó'ng ChInh phi phé duyçt diêu chinhChiên lu'cic quOc gia ye quán 1)) tong hcrp 
chat thai ran den nám 2025, tam nhIn den näm 2050; 

Can ct Thông tu' so' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 näm 2019 cña Bô 
trzthng Bó Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cia 
Nghj d.inh sO 40/2019/ND-CT ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia ChInhphi ye tha dOi, 
ho sung mt sO diêu các Nghf dinh quy djnh chi tiét hu'ó'ng dan thi hành Lut Báo 
vç mOi trzthng và quy dfnh quán 1)) hogt dng djch vy quan trác mOi tru'th'2g; 

Can c& Chi thj sO' 27-CT/TU ngày 23 tháng 3 nám 2018 cza Ban Thu'&ng vy 
Tinh iy ye cOng tác quán 1)), báo vç mOi trzthng; 

Can ct Nghj quyé't sO' 96/NQ-HDND ngày 13 nám l2nàm 2019 cza H3i 
dOng nhân dan tinh ye chat van và trá lO'i chat van tçti K)) hQp tan thz' mithi läm, 

Theo de nghj cia GiOm dO'c SO' Tài nguyen và MOi tru'dng tgi TO' trInh s 
.2I52'./TTr-STNMTngày .. tháng*  näm 2020. 

QUYET D!NH: 

Diëu 1. Ban hãnh km theo Quyt djnh nty Quy djnh tieu chI dtc each 1ira 
chon di tác thrc hiên xü' 1 ô nhirn cht thai rn tn d9ng bang giãi pháp cong 
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ngh d& ti ch, áp diing cho khu virc Bãi Nhát, huyn Con Dão, tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu. 

Diu 2. Giao Uy ban nhân dan huyn Con Dáo chü trI, phi hçip vri Sà Tài 
chinh, S Xây dirng, S Tài nguyen và Môi tnthng và các ca quan lien quan can cü 
Tiêu chI nay d t chic thirc hin các buc tip theo theo quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1iic tü ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S: Tài 
nguyen và Môi truông, K hoach  và Dtu tu, Xây dirng, Tài chinh, Khoa h9c vâ 
Cong ngh; Chü tjch Üy ban nhân dan huyn Con Dáo và Thu truong cac cci quail, 
don vj lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

N0i nhân: 
- Thuông trrc Tinh üy (b/c); 
- Doàn DBQH tinh (b/c); 
- Thu&ng trirc HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các Phó Chü tich  UBND tinh; 
- Nhtr Diêu 4; 
- Lizu: VT, STNMT. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH BA R!A  — VUNG TAU Dc Ip - Ttr do - Hinh phtic 

QUY D!NH 
Tiêu chI dãc cách twa chon di tác thtrc hin 

xii' 1 ô nhiêm chat thai ran ton d9ng bang giãi pháp cong ngh dot tii chL 
áp ding cho khu virc Bäi Nhát, huyn Con Dão, tInh Ba Rja —Vflng Tàu 
(Kern theo Quyêt d/nh so .'QD-UBND ngày.42.-tháng. 5 .nárn 2020 cüa 

Chi tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vung Tàu) 

Chtro'ng I 
QUY DNH CHUNG 

Diêu 1. Phm vi diu chinh và di tu'Q'ng áp diing 

1. Quy djnh nay quy dnh Tiêu chI dtc each li'a ch9n di tác thirc hin xir i 
ô nhiêm chat thai ran ton d9ng bang giãi pháp cong ngh dot tai  ch, áp diing cho 
khu viic Bãi Nhát, huyn Con Dâo, tinh Ba Rja —Vüng Thu. 

2. Quy djnh nay áp ditng di vó'i các t chi.irc trong nuâc và ngoài nuc có 
dãng k hott dng hqp pháp theo quy djnh cüa pháp 1ut Vit Narn và có dü nàng 
1irc, quan tam däng k thrc hin 1p d.t day chuyn, thit bj cong ngh là d& x1r l 
tai ch toân b khi 1ung chit thai rn tn d9ng tii khu virc Bãi Nhát, huyn Con 
Dão, tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

Diêu 2. Nguyen tc chung 

1. Các t chüc tham gia dang k d xét ch9n di tác thirc hin xir 1 ô nhim 
chat thai rn tn d9ng bang giái pháp cong ngh dt tai  ch, áp diing cho khu virc 
Bãi Nhát, huyn Con Dáo, tinh Ba Rja —Vüng Tàu phâi dáp lrng duçc diu kin quy 
dinh tai  Diu 3 Tiêu chI dãc cách nay. 

2. Vic lçra ch9n di tác thirc hin xir 1 ô nhim cht thai rtn tn d9ng bang 
giái pháp cong ngh d& tai  ch, áp diing cho khu virc Bãi Nhát, huyn Con Dão, 
tinh Ba Rja —VQng Thu duc xác djnh can cü theo Tiêu chI dc cách nay; dông thi, 
duçc yêu cu cOng khai, minh bach,  khách quan va canh  tranh bInh däng nhäm có 
diiçic diu kin mOi tru'ing thun igi nht trong t chtrc thirc hin, báo dam miic 
tiêu, you cu dt ra dugc hoan thành trong thai gian sam nhât có thO. 

3. Vic 1.p dt day chuyn, thi& bj cOng ngh là d& d xir l tai  ch chit thai 
rn tn d9ng tai  khu vijc Bãi Nhát, huyn COn Dão, tinh Ba Rja - Vung Thu dugc 
thc hin vai yOu cu bão darn tuân thu quy djnh cüa Lutt Báo v môi truang a 
các quy djnh khác cüa pháp 1utt có liOn quan. 
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4. Giá x11 1 lam can cü dánh giá, 1ira ch9n di tác thrc hin duçic áp diing 
theo quy djnh cüa tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye mirc chi phi xir l có dcm giá là 
682.500 dng/O1 tA cht thai rtn. Mirc chi phi xü l nay duc tInh toán dã bao 
gôm chi phi khâu hao may, thi& bj, tài san c dlnh  (nu co) và chi phi kh.0 hao cho 
dâu tu bãi chôn lap; dông thô'i, duçc xác djnh là mirc dan giá trân dê 1ira ch911 di 
tác thirc hin. 

5. Chi phi xir l cht thai rn tn d9ng ti khu vi1c Bãi Nhát dugc thanh quy& 
toán theo khi luçing thirc t. 

Chirongli 
TIEU CHI DAC CACH LIJA CHQN DO! TAC 

Diêu 3. Yêu câu xét ch9n dôi tác 

Các t chirc quan tam tham gia xét ch9n di tác thçrc hin xir l ô nhim cht 
thai rn tn d9ng bang giâi pháp cong ngh dt ti ch, áp dung cho khu virc Bãi 
Nhát, huyn Con Dâo, tinh Ba Ria —Vüng Tàu du'Q'c dánh giá dua vào danh sách rut 
gon d içra ch9n di tác thirc hin nu có näng lirc (nhan içrc, tài chInh, phuang tin, 
thit b, kinh nghim) chñng minh dáp üng duc dy dü các yêu cu sau: 

1. Co khà näng xtr l ducic ht toàn b lu'gng chit thai rn tn dpng tai  khu 
virc Bãi Nhát, huyn Con Dào, tinh Ba Rja - Vüng Tàu vâi khi lucmg uâc tInh vào 
khoâng 70.000 thn (theo báo cáo cia UBND huyn COn Ddo tgi van ban so' 
152/TTr- UBD ngày 16/9/2019). 

2. Co phuong an, k hoach t chiirc trin khai 1p dt day chuyn, thit bj xir 
l d& tai  ch toàn b luçng chit thai rtn tn d9ng t?i  khu vijc Bãi Nhát, huyn Con 
Dào (thit bj cOng ngh d& trong nithc gia công, ch tio, san xut du?c;  iru tiên di 
vOi 1oii day chuyn xfr l,2 dã du'qc co quan có thm quyn dánh giá, thm djnh dt 
tiêu chun, quy chun va phü hp vói diu kin Vit Nam) vi thi gian thc hin 
hoàn thành dugc yêu cu không qua 02 tháng k ti1 ngày du?c 1ira chçn là di tác 
thirc hin và dugc bàn giao mtt bang. 

3. Co phuong an, k hoach t chüc trin khai xfr l dt tai  ch toàn bO khôi 
hrcmg chat thai rtn tn d9ng tai  khu yu'c Bãi Nhát, huyn Con Dào vci th?ii gian 
thirc hin hoãn thành duqc yêu cu không qua 12 tháng k tr ngày hçp dng dugc 
k kt. 

4. Ye môi truông 

a) Lô d& chtt thai rn sinh hot duqc l&p dt phiic vii cho vic xir l phài dáp 
üng duçc dy dü quy djnh k5' thut (gm yêu cu k thut co bàn dM vi lô d& cht 
thai rn sinh hoat yà gia trj ti da cho phép cüa các thông s 0 nhim trong khi thai 
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là d& cht thai rn sinh hot) và quy dnh v vn hành, giárn sat theo Quy chun k5 
thut quc gia v Là dt chit thai rn sinh hoat QCVN 61-MT:2016/BTNMT. 

b) Nithc thai phát sinh phâi duçic thu gom, xtr 1 bào dam quy dnh Quy 
chun k thut quc gia v nu'ôc thai cong nghip QCVN 40:20 11/BTNMT. 

c) Co dü thit bj, ph tüng thay th va có phuong an, k hoch ng phó cho 
t1rng trng hçxp ci th, phü hçip vói diu kin thirc t nhrn bào dam phông ngra, 
khc phiic ngay khi xãy ra sir c k5 thut, six c rnOi trithng. 

d) Vic x1r 1 d& cht thai rn sinh hott phài bào darn duçc yêu cu vn hành 
an toàn, lien tçic, n djnh, k cà trong thai gian bâo duO'ng, báo trI thit bj. 

Diêu 4. HInh thüc xét chon di tác 

1. Uy ban nhân dan huyn Con Dào chü trI, phi h9p CC Co quan lien quan 
d xut Uy ban nhân dan tinh quyt dnh thành 1p Hi dng xét chn dôi tác thrc 
hiên. 

2. Trách nhim cüa Hi dng xét ch9n di tác thirc hin 

a) Xem xét, 1ira chn nhUng t chirc dàng k tham gia dáp 1rng dugc dy dü 
các tiêu chi dc cách quy djnh ti Diu 3 Quy djnh nay d dua vào danh sách ritt 
gQn. 

b) Xem xét, dánh giá h so cña t chüc trong danh sách rut g9n d xác djnh 
di tác duçc d xut lua ch9n, báo cáo két qua vi Uy ban nhân huyn Con Dáo. 
Di tác duçc d xut 1ra ch9n là t chirc dua ra duqc giá x1r l thp nht so vói giá 
duçic duyt. 

c) TriRrng hcip có 02 (hai) t chirc trong danh sách rut g9n cüng dua ra duçc 
giá xt 1 thp nht bang nhau, di tác duçic d xut lira ch9n dugc xác djnh theo 
tiêu chI vii thir tir u'u tiên: (i) Co phuong an, k hoich t chCrc trin khai xü l d& 
ti ch toàn b khi lugng chat thai i4n tn d9ng ti khu virc BAi Nhát vâi thñ gian 
thirc hin hoàn thânh là ngn han (ii) Co phuong an, ké hotch t chüc trin khai 1p 
dtt day chuyn, thit b xr l d& ti ch toàn b 1uçng chtt thai rn tn d9ng ti 
khu vrc Bài Nhát Nhát vth thi gian thixc hin hoàn thành là It han; (iii) Co kinh 
nghim han trong thirc t trong xiir 1 d& cht thai rn sinh hott. 

Chtro'ng III 
TO CHTC THçc HhIN 

Diêu 5. Quy trInh thiyc hin 

1. Uy ban nhân dan huyn COn Dão can ci báo cáo kt qua xác djnh di tác 
duqc d xu& hra ch9n cüa Hi dng xét ch9n, tharn rnuu Uy ban nhân dan tinh 
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quy& djnh lira chQn di tác thrc hin xir 1 ô nhim cht thai rn tn d9ng bang 
giâi pháp cong ngh d& tti ch, áp diing cho khu virc Bãi Nhát, huyn Con Dão. 

2. Uy ban nhân dan huyn Con Dâo chü trI, phi hçp vi các Co quan lien 
quan hithng dn di tác dugc Uy ban nhân dan tinh quyt djnh hra ch9n t chüc 
trin khai thirc hin; dng thai, quail i, giárn sat qua trInh xir 1 d& chat thai tai 
ch cüa di tác duc hra ch9n thrc hin, bâo dam thôi gian và tuân thu quy djnh 
pháp 1ut. 

Diêu 6. To chüc thi'c hiên 

1. Uy ban nhân dan huyn Con Dáo cOng b Tiêu chi nay trên cng thông tin 
din t1r cüa Uy ban nhân dan tinh, Üy ban nhân dan huyn Con Dào. 

2. Các Sâ: Tài chInh, K hoch và Du tii, Tài nguyen vá MOi tru&ng, Xây 
dirng, Khoa h9c và Cong ngh theo chiirc nàng quán 1 chü dng phi hqp, h trç 
Uy ban nhân dan huyn Con Dáo thirc hin nhirn viii nêu trén. 

3. Sâ Tài nguyen và Môi truèng chi tn, phi hcip vth Üy ban nhân dan huyn 
Con Dao vâ các Sâ, ngành lien quan tOng hp nhü'ng khó khän, vung mc trong 
qua trInh trin khai thirc hin Tiêu chI nay (nu co) d báo cáo Uy ban nhân dan 
tinh xem xét, giái quyk/. 

Lê Tuuc 
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