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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 03 tháng 6
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QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án:
Trồng cây Việt Quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen,
xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014;
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ 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;
Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trồng cây Việt
Quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon
Tum đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm
định, gửi kèm Văn bản số 07/CV-CT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Công ty
TNHH Kon Tum Bellest;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 268/TTrSTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2019 (kèm theo hồ sơ),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trồng
cây Việt Quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là dự án) được lập bởi Công ty TNHH Kon Tum
Bellest (sau đây gọi là Chủ dự án), với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Vị trí, quy mô của Dự án:
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại khoảnh 4, 7, 10 tiểu khu 486 và khoảnh 5
tiểu khu 487, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Diện tích mặt đất sử dụng: 1.050.000 m2; trong đó:
+ Diện tích đất rừng tự nhiên sản xuất: 852.706,1 m2 để trồng cây dưới tán
rừng (nhà đầu tư lập thủ tục cho thuê rừng theo quy định, đảm bảo phù hợp với
Thông báo số 191-TB/VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính
phủ).

+ Diện tích đất lâm nghiệp không có rừng: 145.595,1 m2 (nhà đầu tư lập
thủ tục thuê đất theo quy định).
+ Diện tích đất nông nghiệp (nương rẫy) NR: 50.532,6 m2 (nhà đầu tư lập
thủ tục thuê đất theo quy định).
+ Diện tích đất giao thông DKH: 1.166,2 m2
- Quy mô dự án:
+ Vùng nguyên liệu thiết lập trên diện tích đất có rừng: Số lượng cây trồng
2.000 cây/ha (dưới tán rừng), dự kiến thu hoạch trái 08 tấn/ha, tương đương 320
tấn/40ha/năm.
+ Vùng nguyên liệu thiết lập trên diện tích đất không có rừng: Số lượng
trồng 4.000 cây/ha, dự kiến thu hoạch 16 tấn/ha, tương đương 160 tấn/10ha/năm.
- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận
đầu tư.
2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Chủ dự án có trách nhiệm thực
hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi
trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:
- Khoanh định ranh giới của dự án, chỉ được triển khai thực hiện dự án sau
khi hoàn thành các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, giao đất, cho
thuê đất, thu hồi đất theo các quy định pháp luật hiện hành, không được chuyển đổi
diện tích có rừng sang mục đích khác.
- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để
giảm thiểu xói mòn, rửa trôi lớp đất bề mặt; không làm biến dạng địa hình, bồi lắng
các suối, thủy vực và giảm thiểu các tác động bất lợi đến hệ sinh thái, cảnh quan,
môi trường trong khu vực.
- Áp dụng phương thức canh tác hợp lý nhằm hạn chế xói mòn đất, thoái hóa
đất trong vùng dự án. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật gây ô nhiễm môi trường lâu dài, có độc tính cao và gây hại cho người sử
dụng. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
- Quản lý (thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý) chất thải rắn thông
thường, nguy hại theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4
năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6
năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày
05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hướng dẫn thu
gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình xây
dựng và thiết kế các hạng mục công trình của dự án.
- Xây dựng phương án và tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ,
lực lượng lao động cho dự án nhằm ngăn chặn các hành vi xâm hại trái phép đến tài
nguyên rừng trong quá trình thực hiện dự án.
- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để quản lý
khu vực được giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất theo các quy định
của pháp luật hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng; trong quá trình hoạt động nếu
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phát hiện dấu hiệu hoặc xảy ra sự cố về môi trường thì cần phải ngăn chặn sự cố,
dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố,
thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện
Kon Plông để phối hợp giải quyết.
- Thực hiện đầy đủ chương trình quản lý và giám sát môi trường khu vực dự
án theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Báo
cáo kết quả quan trắc, giám sát về cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
để theo dõi, kiểm tra.
3. Các điều kiện kèm theo:
- Không được phát quang, chặt hạ thảm phủ thực vật và cây dưới tán rừng
bất kỳ hình thức nào; áp dụng các biện pháp thủ công trong quá trình ươm, trồng,
chăm sóc và thu hoạch để hạn chế tối đa tác động đến rừng và đa dạng sinh học,
đảm bảo khả năng tái sinh tự nhiên của rừng; không tiến hành hoạt động chăn nuôi
trong khu vực dự án.
- Ngăn chặn các hành vi xâm hại trái phép đến động, thực vật trong khu vực
thực hiện dự án và khu vực lân cận trong quá trình thực hiện dự án.
- Chỉ được xây dựng các hạng mục công trình của dự án tại khu vực đất
trống và sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp
luật hiện hành, tuyệt đối không được chặt phá cây rừng để xây dựng các hạng mục
công trình.
- Không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi cảnh quan, địa hình
và chặt hạ thảm thực vật, săn bắt động vật hoang dã trong diện tích được giao rừng,
cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất và khu vực xung quanh.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo
tồn đa dạng sinh học; các quy định về phòng cháy, chữa cháy; ứng cứu sự cố, an
toàn lao động và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện
dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường.
- Sử dụng đất, nước đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước.
- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực
hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, cung cấp đầy đủ các
thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu.
- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương
trình quan trắc, giám sát môi trường hàng năm theo như Báo cáo đánh giá tác động
môi trường đã được phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác
động môi trường được phê duyệt được quy định tại: Điều 16 Nghị định số
18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; Điều 10 Thông tư số
27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
và các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thực hiện nghiêm Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016
của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội
nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó
với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.
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Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm:
1. Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai
theo quy định pháp luật.
2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các điều kiện nêu
tại Điều 1 Quyết định này và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong
Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với Báo cáo
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo
cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy
ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự
án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự
án theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 4. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác
động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Giám đốc Công ty TNHH
Kon Tum Bellest, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài
chính; Khoa học và Công nghệ;
- UBND xã Đăk Long, huyện Kon Plông;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTN6.
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