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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

                 Số:  

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án Cảng thủy nội địa và Kho 

bãi tổng hợp Mỏ nhát tại KCN 

Phú Mỹ II Mở rộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

 

         

                       Kính gửi: Công ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2-MR 
 

Ngày 31/3/2021, Ban Quản lý các KCN nhận được Tờ trình về việc xin chủ 

trương đầu tư dự án “Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát” Công ty 

CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2-MR tại KCN Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi xem xét, Ban Quản lý có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ văn bản số 4518/UBND-VP ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về 

phân cấp chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trong KCN, Ban Quản lý các 

KCN đồng ý chủ trương đầu tư dự án “ Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp Mỏ 

Nhát” tại KCN Phú Mỹ II mở rộng như đề xuất của nhà đầu tư tại Tờ trình nêu 

trên như sau: 

- Nhà đầu tư: Công ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2-MR. 

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng kinh doanh Cảng thủy nội địa và Kho bãi chứa 

hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ logistic, không tiếp nhận tàu nước ngoài.  

 - Quy mô dự án: công suất 200.000 tấn/năm. 

- Chiều dài cầu cảng: khoảng 174m.  

- Cỡ tàu lớn nhất có khả năng cập cảng: tài hàng 3.000 DWT. 

- Tổng vốn đầu tư: 79 tỷ đồng. 

- Diện tích đất: 70.387,53 m2. 

2. Về thủ tục đăng ký đầu tư, Ban Quản lý các KCN hướng dẫn như sau: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư của 

nhà đầu tư trong nước thuộc diện không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư 

trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật 

Đầu tư 2020. 

Trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư, hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo biểu mẫu văn bản số 

324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ kế Hoạch và Đầu tư về việc triển khai 

thi hành Luật Đầu tư cụ thể như sau: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, 

rủi ro nếu dự án không được chấp thuận (mẫu I.1 Phụ lục Mẫu văn bản thực hiện 

thủ tục đầu tư ban hành kèm theo văn bản số 324/BKHĐT-PC); 
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- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm: bản sao hợp lệ Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính góp vốn và huy động vốn của nhà 

đầu tư gồm: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ về vốn, tài liệu khác 

chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (nếu có); 

- Đề xuất dự án đầu tư (mẫu I.4 Phụ lục Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu 

tư ban hành kèm theo văn bản số 324/BKHĐT-PC); 

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án 

đầu tư; 

- Bản sao Thỏa thuận thuê đất kèm bản vẽ vị trí với Chủ hạ tầng KCN Phú 

Mỹ II MR; 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

- Thời hạn giải quyết theo Luật đầu tư 2020: 15 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

3. Sau 06 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này, nếu Chủ đầu tư không 

thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định thì chủ trương đầu tư dự án này sẽ 

tự hết hiệu lực. 

Ban Quản lý các KCN có ý kiến để nhà đầu tư biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;  

- Lãnh đạo Ban; 

- KCN Phú Mỹ II ; 

- Bộ phận 01 cửa; 

- Lưu: VT, ĐT.                                               

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 

 

 

 



 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:            /SGTVT-KHTC 

V/v chủ trương xây dựng cảng thủy 

nội địa của Công ty CP Cảng Logistics 

Phú Mỹ 2-MR. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021. 

  

           Kính gửi: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

  

Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại văn bản số 

4242/BQL-QHXD ngày 17/11/2021 về việc đầu tư xây dựng dự án Cảng thủy nội 

địa và Kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát, Sở Giao thông vận tải xin báo cáo như sau: 

1. Đề xuất của Công ty 

Ngày 18/10/2021, Công ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR có đơn gửi 

Sở Giao thông vận tải đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Cảng thủy nội địa 

và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát. Dự án đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 8088066510 chứng nhận lần đầu ngày 27/4/2021. 

Theo đó, nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án với các thông tin như sau: 

- Vị trí: tại Lô CG2, Đường D3 thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 Mở rộng, 

thị xã Phú Mỹ 

- Quy mô dự án: công suất 200.000 tấn/năm 

+ Chiều dài cầu cảng: khoảng 174m. 

+ Cỡ tàu lớn nhất có khả năng tiếp nhận: 3.000 – 5.000 DWT. 

- Mục đích sử dụng: Đầu tư xây dựng kinh doanh Cảng thủy nội địa và Kho 

bãi chứa hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ logistics, không tiếp nhận tàu nước 

ngoài.  

+ Phạm vi vùng đất sử dụng: 70.387,53m2. 

+ Phạm vi vùng nước sử dụng: 7.328,10m2. 

- Tổng vốn đầu tư: 79 tỷ đồng. 

2. Ý kiến của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại văn bản số 

4242/BQL-QHXD ngày 17/11/2021 

1. Dự án Cảng thuỷ nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát (dự án) thuộc khu 

công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng của Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 

0888066510 ngày 27/4/2011 nằm trên luồng đường thuỷ nội địa được quy hoạch 



 

theo quyết định 433/QĐ-UBND ngày 27/02/2019. Dự án phù hợp với quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3924/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020; trong đó, vị trí khu đất này được quy hoạch là đất cảng. 

2. Dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát do Công ty CP 

Cảng Logistics Phú Mỹ 2 –MR thực hiện trên cơ sở là dự án trước đây của Công ty 

TNHH thương mại xây dựng Đại Đạt (được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 

708878117 ngày 19/3/2018 và đã chấm dứt hoạt động theo thông báo số 19/TB-

BQL ngày 01/4/2021 của Ban QL các KCN).  

Từ các lý do nêu trên, để tạo điều kiện cho Công ty CP Cảng Logistics Phú 

Mỹ 2 -MR đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét trình 

UBND tỉnh cập nhật Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát vào quy 

hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 và trong quá trình đó tạo điều kiện sớm xem xét 

các thủ tục về thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Theo Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

433/QĐ-UBND ngày 27/2/2019, vị trí đề xuất xây dựng cảng thủy nội địa của 

Công ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2-MR không có trong quy hoạch cảng thủy 

nội địa.  

 Theo định hướng chung của tỉnh về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần 

cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 20/3/2021, trong đó có 

nội dung chỉ đạo về chuyển đổi chức năng, sử dụng quỹ đất khu công nghiệp để 

phục vụ kêu gọi đầu tư dịch vụ hậu cần cảng và rà soát quỹ đất ven sông Mỏ Nhát 

để bổ sung hệ thống cảng bến thủy nội địa. Do đó việc bổ sung xây dựng cảng thủy 

nội địa Mỏ Nhát thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng của Công ty CP Cảng 

Logistics Phú Mỹ 2-MR là phù hợp với định hướng của tỉnh. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 08/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa:   

 “2. Đầu tư xây dựng luồng đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa (trừ 

bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính), khu neo đậu phải phù hợp với 

quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và quy hoạch khác có liên quan theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng luồng 

đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu chưa có hoặc khác với quy 



 

hoạch đã được phê duyệt, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư phải báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch.”. 

Trên cơ sở các nội dung trên, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, chấp thuận các nội dung sau: 

1. Chấp thuận chủ trương bổ sung Dự án Cảng thuỷ nội địa và kho bãi tổng 

hợp Mỏ Nhát vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp đề xuất của Công ty CP Cảng 

Logistics Phú Mỹ 2 – MR trong quá trình lập dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch tổng thể ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Hạng mục: Đường thủy nội địa. 

3. Công ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR có trách nhiệm phối hợp Sở 

Giao thông vận tải trong quá trình bổ sung Dự án Cảng thuỷ nội địa và kho bãi 

tổng hợp Mỏ Nhát vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

Trên đây là các nội dung liên quan dự án Cảng thuỷ nội địa và kho bãi tổng 

hợp Mỏ Nhát, Sở Giao thông vận tải kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

(Gửi kèm Mặt bằng vị trí dự án) 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Ban GĐ.Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Anh Tuấn 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

      

Số:         /SGTVT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2021 
V/v thỏa thuận thiết lập khu neo đậu Cảng 

thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát 

(Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 

2 – MR) 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR. 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được Đơn đề nghị số 

31/CV-PM2MR ngày 08/12/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – 

MR (gọi tắt là Công ty) về việc thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội 

địa, sau khi xem xét hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

Căn cứ Khoản 6, Điều 3, Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa: Khu neo đậu 

là vùng nước bên ngoài vùng nước của cảng, bến thủy nội địa được thiết lập bằng hệ 

thống phao neo, trụ neo hoặc tự neo để phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ neo đậu 

chuyển tải hàng hóa, hành khách hoặc thực hiện hoạt động khác theo quy định. 

Theo Giấy Chứng nhận đầu tư có mã số dự án: 8088066510 chứng nhận lần 

đầu ngày 27/4/2021 của Ban Quản lý Các khu công nghiệp cấp cho Công ty, mục tiêu 

của dự án đầu tư là cảng thủy nội địa và kho bãi logistics, không phải dự án khu neo 

đậu.  

Theo Thỏa thuận về việc sử dụng phần mặt nước tiếp giáp phía trước khu đất 

Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát tại khu công nghiệp Phú Mỹ II mở 

rộng được ký ngày 24/9/2021 giữa Tổng công ty IDICO – CTCP và Công ty, Công ty 

chỉ thỏa thuận thuê vùng nước của cảng thủy nội địa theo Giấy Chứng nhận đầu tư có 

mã số dự án: 8088066510 chứng nhận lần đầu ngày 27/4/2021, không có thỏa thuận 

thuê các vùng nước khác. 

Do đó, Sở Giao thông vận tải không có đủ cơ sở để thỏa thuận thiết lập khu 

neo đậu theo Đơn đề nghị số 31/CV-PM2MR ngày 08/12/2021 của Công ty.  

Sở Giao thông vận tải thông báo đến Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 

2 – MR biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                               

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Ban quản lý các KCN; 

- Lưu: VT, QLCB (2). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lương Anh Tuấn 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

      

Số:         /SGTVT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2021 
V/v thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng 

Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ 

Nhát (Công ty Cổ phần Cảng Logistics 

Phú Mỹ 2 – MR) 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR. 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được Đơn đề nghị số 

30/CV-PM2MR ngày 08/12/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – 

MR về việc thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; 

Trên cơ sở Giấy Chứng nhận đầu tư có mã số dự án: 8088066510 chứng nhận 

lần đầu ngày 27/4/2021 của Ban Quản lý Các khu công nghiệp và Thỏa thuận về 

việc sử dụng phần mặt nước tiếp giáp phía trước khu đất Cảng thủy nội địa và kho 

bãi tổng hợp Mỏ Nhát tại khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng được ký ngày 

24/9/2021 giữa Tổng công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Cảng Logistics 

Phú Mỹ 2 – MR; 

Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Cảng thủy nội 

địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát như sau: 

 1. Vị trí dự kiến xây dựng: 

- Tọa độ khu đất dự án:  

STT Điểm 
Toạ độ khu đất (VN2000) 

Khoảng 

cách 

Ghi chú 

X Y (m)  

1 P1 1165850.970 423171.140   

2 P2 1165927.430 423324.320 171,20  

3 P3 1165565.110 423509.260 406,79 P3-P4 là tuyến mép bến 

4 P4 1165487.020 423352.800 174,87   

 P1 1165850.970 423171.140 406,77 Diện tích: 70.387,53m2 

 

- Nằm trên bờ phải luồng sông Mỏ Nhát. Khoảng cách từ hạ lưu cảng đến cầu 

Mỏ Nhát 2 (đường Phước Hòa – Cái Mép): 0,43 km.  

- Thuộc địa phận: Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Phước Hòa, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
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2. Quy mô dự kiến: 01 bến cầu tàu liền bờ; kết cấu dầm sàn bê tông cốt thép 

trên bệ cọc cao, cao trình mặt cầu cảng +3,0.  

3. Mục đích sử dụng: Cảng hàng tổng hợp nguyên vật liệu và dịch vụ 

logistic (không tiếp nhận tàu nước ngoài). Đối với các mặt hàng nguy hiểm, có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao như hóa chất, than... bắt buộc phải 

có phương án xử lý riêng và đáp ứng đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, an 

toàn, phòng cháy chữa cháy mới được phép thực hiện xếp dỡ tại cảng.  

4. Phạm vi vùng đất sử dụng: 70.387,53m2 (Theo Giấy Chứng nhận đầu tư 

có mã số dự án: 8088066510 chứng nhận lần đầu ngày 27/4/2021) 

5. Dự kiến tiếp nhận phương tiện: Có mớn nước đầy hàng -4,5m, có sức 

chở 3.000 DWT. Kích cỡ và tải trọng phương tiện hoạt động trên thực tế phải phù 

hợp với quy mô và cấp luồng đường thủy nội địa sông Mỏ Nhát được công bố.  

6. Phạm vi vùng nước sử dụng:  

Theo Thỏa thuận về việc sử dụng phần mặt nước ký ngày 24/9/2021 giữa 

Tổng công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR, 

phạm vi vùng nước sử dụng như sau:  

STT Điểm 
Toạ độ khu đất (VN2000) 

Khoảng 

cách 

Ghi chú 

X Y (m)  

1 P3 1165565.110 423509.260   

2 P4 1165487.020 423352.800 174.87 P3-P4 là tuyến mép bến 

3 N1 1165473.599 423359.499 15.00  

4 N2 1165551.689 423515.959 174.87  
 P3 1165565.110 423509.260 15.00 Diện tích vùng nước: 2.623,05m2. 

 

7. Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thực hiện dự án trong Giấy Chứng nhận 

đầu tư có mã số dự án: 8088066510 chứng nhận lần đầu ngày 27/4/2021.  

Trên đây là thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Cảng thủy nội địa và kho 

bãi tổng hợp Mỏ Nhát, Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty nhanh chóng tiếp tục 

triển khai thực hiện các thủ tục liên quan, sớm đưa dự án đi vào hoạt động./. 
 

Nơi nhận:                                                                               

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Ban quản lý các KCN; 

- Lưu: VT, QLCB (2). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lương Anh Tuấn 

 



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

S: A')/UBND-VP 

V/v chü tnrang xây dirng dr an Cãng 
thüy ni dja và kho bãi tong 

hçp MO Nhát 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày O tháng 42—nám 2021 

KInh g11i: 

- So' Giao thông 4n tài; 

- Ban Quãn 1 các Khu cong nghip. 

Xét d nghj cüa So' Giao thông vn tái tai  van bàn s 4854/SGTVT-KHTC 
ngày 22/11/2021 ye chü tmang xây dirng cãng thUy ni dja cüa Cong ty CP Cãng 
Logistics Pht M 2-MR, Uy ban nhân dan tinh có T  kiên nhu sau: 

Giao So' Giao thông 4n tái nghiên ciru, dánh giá hin tring, sir din thit, phü 
hçip cüa vic bô sung dr an Cãng thüy ni dja vâ kho bãi tong hçip Mo Nhát, Co 
kién dê xuât trong qua trInh 1p dir an Rà soát, diêu chinh, bô sung quy hoich tong 
the ngành giao thông vn tãi tho'i ki 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050; hing 
m1ic: Duo'ng thüy ni djai. 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
-LuuVT,KTN. 
(KT4) 



UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:                      /TTr-STNMT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2022 

 

TỜ TRÌNH  

V/v đề nghị chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú 

Mỹ 2 - MR được sử dụng khối lượng vật chất nạo vét để san lấp trong quá 

trình nạo vét khu nước trước bến của Dự án cảng thuỷ nội địa và  

kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát, thị xã Phú Mỹ. 

 

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh có văn bản số 30/UBND-VP giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, 

giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR được 

sử dụng khối lượng vật chất nạo vét để san lấp trong quá trình nạo vét khu nước 

trước bến của Dự án cảng thuỷ nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát, thị xã Phú 

Mỹ.  

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 

28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn 

bản số 133/STNMT-KS ngày 07/01/2022 đề nghị các đề nghị các cơ quan, đơn 

vị cho ý kiến về lĩnh vực quản lý đối với các thủ tục mà Công ty Cổ phần Cảng 

logistics Phú Mỹ 2-MR cần phải thực để được nạo vét và sử dụng khối lượng 

nạo vét để san lấp. Qua tổng hợp ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 

UBND tỉnh như sau: 

I. Thông tin chung 

Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR là chủ đầu tư dự án Cảng 

thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát được Ban quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 853/BQL-ĐT ngày 08/04/2021 

và cấp giấy chứng nhận đầu tư 8088066510 ngày 27/04/2021. Để triển khai dự án, 

Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR sẽ tiến hành nạo vét khu nước 

trước bến với khối lượng nạo vét khoảng 77.000 m3 và tận dụng khối lượng này 

để san lấp khu đất dự kiến triển khai dự án có diện tích 70.387,53 m2, vì vậy Công 

ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR đề nghi UBND tỉnh chấp thuận để Công 

ty được nạo vét khu nước trước bến và tận dụng khối lượng nạo vét để san lấp. 

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phú Mỹ đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 và Quy 

hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được UBND thị xã Phú Mỹ và Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND 

tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 590/TTr-UBND ngày 29/12/2021 và tờ trình số 

442/TTr-STNMT ngày 21/01/2022 thì khu đất 70.387,53 m2 nêu trên thuộc quy 

hoạch đất khu công nghiệp.  

Ý kiến của các sở, ngành như sau: 
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1. Ý kiến của Sở Xây dựng (tại văn bản số 132/SXD-QLXD ngày 

11/01/2022) 

“1. … 

 Về mặt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa và 

kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát phù hợp với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 

tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. Tuy nhiên, quy mô diện tích sử dụng đất của 

dự án là 70.387,53 m2 (≥ 5 héc-ta), do đó chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện công 

tác lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án nêu trên trước khi triển khai các bước 

thiết kế, cấp phép xây dựng theo quy định.  

2. Về việc sử dụng vật chất nạo vét để san lấp tại dự án: Tại khoản 2 Điều 

1 Quyết định số 126/QĐ-TTG ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven 

biển và hải đảo đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư 

xử lý, sử dụng chất thải công nghiệp tro, xỉ, thạch cao của ngành công nghiệp, 

hóa chất, phân bón và chất thải của ngành công nghiệp khai thác làm nguyên 

liệu sản xuất ra các cấu kiện xây dựng, làm vật liệu san lấp, sử dụng vật chất 

thu hồi nạo vét từ cửa biển, cảng biển cho các công trình ven biển và hải đảo để 

làm vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng tại chỗ nhằm vừa tiết kiệm tài nguyên, 

bảo vệ môi trường.  

Liên quan đến việc thu hồi khối lượng vật chất nạo vét trong quá trình thi 

công nạo vét khu nước trước bến Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ 

Nhát tại Lô CG2, đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng, thị xã Phú  

Mỹ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR để san lấp 

mặt bằng trong khu đất dự kiến triển khai dự án có diện tích khoảng 70,4 héc-ta, 

Sở Xây dựng ủng hộ việc thu hồi vật chất nạo vét từ dự án để sử dụng làm vật 

liệu san lấp tại chỗ trong trường hợp chủ đầu tư xác định được tính chất và 

thành phần của vật chất nạo vét không có các chất thải nguy hại theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư cần phải tuân thủ về công tác 

thi công, đổ vật chất nạo vét và phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với 

hoạt động nạo vét theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 

28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa” 

2. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải (tại văn bản số 216/SGTVT-QLCB 

ngày 24/01/2022) 

“1. Thủ tục thực hiện nạo vét vùng nước cảng Cảng thủy nội địa và kho 

bãi tổng hợp Mỏ Nhát đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng tại văn bản số 5327/SGTVT-KHTC ngày 23/12/2021 về việc thỏa 

thuận thông số kỹ thuật xây dựng Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ 

Nhát (Công ty CP Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR). 
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Theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa quy định: 

“Các dự án xây dựng không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các 

hoạt động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này có liên quan đến giao thông 

đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng hoặc trong vùng nước cảng, bến 

thủy nội địa, khu neo đậu khi lập dự án đầu tư, tổ chức hoạt động phải thỏa 

thuận với cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này.” 

Theo Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định nội dung thỏa thuận: “đ) Đối với khu vực thi công công 

trình, khai thác tài nguyên, khoáng sản: vị trí, phạm vi khu vực khai thác, cao độ 

nạo vét, khai thác;”  

Căn cứ các quy định trên, để thực hiện nạo vét vùng nước cảng, Chủ đầu 

tư dự án phải thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 

37 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ. Thủ tục thỏa 

thuận được quy định tại Điều 38 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ.  

Ngoài ra, trước khi tiến hành hoạt động nạo vét, Chủ đầu tư dự án phải 

xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông trình cơ quan có thẩm quyền 

xem xét phê duyệt theo quy định tại Điều 6 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 

28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa.  

2. Về sử dụng khối lượng nạo vét để san lấp Sở Giao thông vận tải ủng hộ 

với đề xuất tận dụng khối lượng vật chất nạo vét trước bến của dự án để san lấp 

khu đất triển khai dự án trong trường hợp vật chất nạo vét trước bến của dự án 

đáp ứng các điều kiện cần thiết để có thể tận dụng vào mục đích san lấp, xây 

dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường.” 

3. Ý kiến của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (tại văn bản số 

168/BQL-QHXD ngày 17/01/2022) 

“… Chủ đầu tư là Công ty cổ phần cảng Logistic Phú Mỹ 2-MR đề xuất 

tận dụng khối lượng vật chất nạo vét trong quá trình thi công dự án để làm vật 

liệu san lấp là vấn đề cần khuyến khích nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên 

khoáng sản.  

Vì vậy, về nguyên tắc Ban Quản lý các Khu công nghiệp đồng thuận với 

đề xuất tận dụng khối lượng vật chất nạo vét khu nước trước bến của dự án để 

làm vật liệu san lấp, tuy nhiên vật liệu san lấp cần phải đáp ứng được các quy 

định của pháp luật hiện hành.” 

4. Ý kiến của UBND thị xã Phú Mỹ (tại văn bản số 253/UBND-TNMT 

ngày 21/01/2022) 

“Nếu được UBND tỉnh chấp thuận theo kiến nghị của Công ty CP Cảng 

Logistics Phú Mỹ 2-MR, UBND thị xã Phú Mỹ kiến nghị như sau: 

1. Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định tính chất và thành phần của vật chất 

nạo vét trong quá trình nạo vét duy tu khu nước trước bến của dự án Cảng thủy 
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nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp để 

thực hiện các công trình xây dựng tại khu đất của Dự án. 

2. Công ty CP Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR phải thực hiện các thủ tục 

pháp lý theo quy định và các nghĩa vụ về thuế, phí có liên quan đến việc thu hồi 

tài nguyên khoáng sản (nếu có) trước khi tiến hành thi công. Đồng thời, phải có 

các phương án vận chuyển, đổ vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng không gây 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận. Trong quá trình đổ vật chất nạo vét san lấp mặt bằng tại khu đất của dự 

án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát nếu xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường, Công ty phải ngưng ngay việc đổ vật chất nạo vét để san lấp. 

Cung cấp thông tin và kế hoạch thi công cho địa phương trước khi thực hiện.” 

II. Tổng hợp ý kiến nhận xét 

1. Liên quan đến việc sử dụng sản phẩm nạo vét vào mục đích san lấp 

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, xây 

dựng phương án, tiêu chuẩn và các điều kiện cần thiết để có thể tận dụng sản 

phẩm nạo vét vào mục đích san lấp, xây dựng. Đối với trường hợp này, Sở Xây 

dựng đã có ý kiến tại văn bản số 132/SXD-QLXD ngày 11/01/2022, theo đó, Sở 

Xây dựng ủng hộ việc thu hồi vật chất nạo vét từ dự án để sử dụng làm vật liệu 

san lấp tại chỗ trong trường hợp chủ đầu tư xác định được tính chất và thành 

phần của vật chất nạo vét không có các chất thải nguy hại theo quy định. 

2. Quy định về môi trường trong quá trình nạo vét và san lấp mặt bằng 

Về mặt thủ tục môi trường, trong trường hợp kiến nghị của Công ty Cổ 

phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR (tại văn bản số 32/CV-PM2MR) được 

UBND tỉnh chấp thuận, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm căn cứ loại hình, phạm 

vi, quy mô, pháp lý,… và các quy định có liên quan thực hiện thủ tục pháp lý 

môi trường; giấy phép môi trường cho dự án theo quy định tại Điều 30, 39 của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Trong đó, lưu ý danh mục dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác 

động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

tại số thứ tự 02 (dự án nhóm A, B có cấu phần xây dựng được phân loại theo 

tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường), số thứ 

tự 09 (dự án có phát sinh nước thải - công suất từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3 

ngày đêm) của Phụ lục IV và danh mục dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác 

động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

tại số thứ tự 02 (dự án nhóm C được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi khí thải phải được 
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xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về 

quản lý chất thải) của Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3. Quy định về nạo vét đường thủy nội địa 

Để thực hiện nạo vét vùng nước cảng, Chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận 

với cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ. 

4. Quy định pháp luật về khoáng sản 

Nếu có hoạt động thu hồi khối lượng nạo vét để san lấp (hoặc sử dụng cho 

mục đích có lợi khác) trong quá trình nạo vét, khơi thông luồng lạch thì phải 

thực hiện thủ tục đăng ký khối lượng khoáng sản thu hồi. Thành phần hồ sơ 

đăng ký quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản và nộp tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu để tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xác nhận bằng 

văn bản trước khi thực hiện. 

Đối với khối lượng thu hồi, đơn vị phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế, 

phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí và phải nộp tiền cấp quyền khai 

thác theo khối lượng thu hồi thực tế hàng năm (dựa vào tờ khai quyết toán thuế 

hàng năm).  

III. Kiến nghị 

Căn cứ Khoản 1, 5, Điều 4, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 159/2018/NĐ-

CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng 

nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa và các nội dung nêu trên, Sở Tài 

nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh như sau: 

1. Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-

MR được lập thủ tục sử dụng khối lượng nạo vét phát sinh trong quá trình nạo vét 

duy tu khu nước trước Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát để san lấp 

mặt bằng tại khu đất dự kiến triển khai dự án có diện tích 70.387,53 m2 trong 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng. 

2. Yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR  

a) Lập đầy đủ các thủ tục có liên quan về môi trường, giao thông vận tải, 

xây dựng, khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ được tiến hành thực 

hiện việc nạo vét duy tu và thu hồi khối lượng khoáng sản nạo vét sau khi hoàn tất 

các thủ tục theo đúng quy định. 

b) Chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà 

nước và chịu trách nhiệm trong việc xác định khối lượng, thành phần, tính chất 

của vật chất nạo vét, bảo đảm không có các chất thải nguy hại theo quy định. 

c) Thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường theo Luật bảo vệ môi 

trường năm 2020. Trong quá trình đổ vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng nếu 

xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường, Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR 
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phải ngưng ngay việc đổ vật chất nạo vét để thực hiện biện pháp ứng phó, khắc 

phục. 

d) Thực hiện thủ tục quy định của pháp luật khoáng sản và các quy định 

khác có liên quan của pháp luật đối với việc sử dụng vật chất nạo vét phát sinh 

trong quá trình nạo vét duy tu khu nước trước Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng 

hợp Mỏ Nhát; Liên quan đến sự phù hợp về thành phần cơ lý của vật chất nạo vét 

để sử dụng vật chất nạo vét làm vật liệu san lấp, Công ty Cổ phần Cảng logistics 

Phú Mỹ 2-MR  liên hệ Sở Xây dựng có ý kiến. 

đ) Liên hệ với Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn thực hiện thủ tục 

thỏa thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ. 

e) Lập Phương án đảm bảo an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định 

số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo 

vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 

g) Chỉ được phép thực hiện việc sử dụng vật chất nạo vét phát sinh trong 

quá trình nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng 

hợp Mỏ Nhát sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, khoáng sản, 

phương án bảo đảm an toàn giao thông và được cơ quan có thẩm quyền thỏa 

thuận theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ. 

Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây 

dựng, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và các cơ quan liên 

quan để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục.  

3. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và các cơ quan có liên quan 

hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR thực hiện các thủ tục 

theo thẩm quyền khi Công ty liên hệ./.  

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Sở: GTVT, XD; 

- Ban QLKCN tỉnh; 

- Cảng vụ HHVT; 

- UBND thị xã Phú Mỹ; 

- CCQLĐĐ; 

- CCBVMT;      

- Lưu: VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:        / SGTVT-QLCB 
 

V/v Thông báo kết quả thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng thủy 

nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát – 

KCN Phú Mỹ II mở rộng, TX. Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: Công ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2 - MR 

Sở Giao thông Vận tải đã nhận được Tờ trình số 34/CV-PM2MR ngày 

05/01/2022 của Công ty CP cảng Logistics Phú Mỹ 2 - MR trình thẩm định thẩm 

định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cảng thủy nội địa và kho 

bãi tổng hợp Mỏ Nhát. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số nội dung về Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông 

vận tải Quy định về quản lý cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 20/06/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải đường thủy 

nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Văn bản số 1704/QĐ-UBND ngày 20/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết TL 1/2000 Khu công nghiệp Phú 

Mỹ II mở rộng huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 06/06/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phú 

Mỹ II mở rộng, huyện Tân Thành; 

Căn cứ Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Khu 

công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa 
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– Vũng Tàu về việc công bố tuyến đường thủy nội địa và bổ sung các cảng thủy nội 

địa vào quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Căn cứ Văn bản số 853/BQL-ĐT ngày 08/4/2021 của Ban quản lý các KCN, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng thủy nội địa và Kho 

bãi tổng hợp Mỏ Nhát tại KCN Phú Mỹ II Mở rộng; 

Căn cứ Văn bản số 18327/UBND-VP, ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu "V/v chủ trương xây dựng dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp 

Mỏ Nhát”; 

Căn cứ Văn bản số 5327/SGTVT-KHTC, ngày 23/12/2021 của Sở Giao Thông 

Vận Tải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Cảng 

thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát (Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 

2 – MR); 

Căn cứ Văn bản số 5328/SGTVT-KHTC, ngày 23/12/2021 của Sở Giao Thông 

Vận Tải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v thỏa thuận thiết lập khu neo đậu Cảng thủy nội 

địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát(Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR); 

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 8088066510 của Ban quản lý các 

KCN Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 27/04/2021 cho Nhà đầu tư là Công ty CP 

Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR; 

Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giao thông vận tải;  

Sau khi xem x t, Sở Giao thông vận tải thông báo kết quả thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Tên dự án: Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát. 

2. Nhóm dự án, Loại và cấp công trình: Nhóm C,  Công trình giao thông, cấp 

II; 

3. Người quyết định đầu tư: Hội đồng Quản trị Công ty CP Cảng Logistics Phú 

Mỹ 2 – MR. 

4. Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR. 

 Địa chỉ trụ sở: Lô CG2, đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 Mở rộng, 

phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Địa chỉ liên hệ: 25 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, TP. Vũng Tàu. 

 Điện thoại: 0906.886.248. 

5. Địa điểm xây dựng: Lô CG2, đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 Mở 

rộng, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

6. Giá trị tổng mức đầu tư: 89.926.000.000 đồng (Tám mươi chín tỷ, chín trăm 

hai mươi sáu triệu đồng). 

7. Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay. 
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8. Thời gian thực hiện: 2022-2024. 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật  
QCVN 07:2016/BXD 

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng 
QCVN 02:2009/BXD 

3 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường 

thủy nội địa 

QCVN 39:2011/BGTVT 

4 
Tiêu chuẩn cơ sở – Quy trình khai thác kỹ thuật 

công trình cảng biển và khu nước 
TCCS 03-2010/CHHVN 

5 
Tiêu chuẩn cơ sở –Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ 

cảng biển. 
TCCS 04-2010/CHHVN 

6 Công trình bến cảng biển – Tiêu chuẩn thiết kế 22 TCN 207-92 

7 Công trình bến cảng sông – Tiêu chuẩn thiết kế 22 TCN 219-94 

8 
Cảng thủy nội địa -Công trình bến – Yêu cầu 

thiết kế 

TCVN 12250:2018 

9 Bến thủy nội địa – Phân loại – Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2020/CĐTNĐ 

10 
Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 1: 

Nguyên tắc chung 

TCVN 11820-1:2017 

11 
Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 2: 

Tải trọng và tác động 

TCVN 11820-2:2017 

12 
Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 3: 

Yêu cầu về vật liệu 

TCVN 11820-3:2019 

13 
Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 

4.1: Nền móng 

TCVN 11820-4-1:2020 

14 
Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 

4.2: Cải tạo đất 

TCVN 11820-4-2:2020 

15 

Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác động 

lên công trình do sóng, do và tàu tác động lên 

Công trình thủy 

22 TCN 222-95 

16 
Công trình thủy lợi – Tải trọng và lực tác dụng 

lên công trình do sóng và tàu 

` 

17 Kết cấu bê tông và bê tông cốt th p thủy công TCVN 4116:1985 

18 Nền móng các công trình thủy công TCVN 4253:2012 

19 
Công trình thủy lợi – Thiết kế tầng lọc ngược 

công trình thủy công 

TCVN 8422:2010 

20 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về thiết 

kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có 

khe nối trong xây dựng công trình giao thông 

Số 3230/QĐ-BGTVT ngày 

14/02/2012 

21 Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu vải địa TCVN 9844 : 2013 
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STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 

22 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường 

bộ 
QCVN41:2016/BGTT 

23 Quy phạm trang thiết bị điện 11 TCN 18,19,20,21:2006 

24 

Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình 

công cộng và kỹ thuạt hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn 

thiết kế 

TCXDVN 333-2005 

25 
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, 

đường phố, quảng trường đô thị 
TCXDVN 259 : 2001 

26 
Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài 

– Tiêu chuẩn thiết kế 
TCVN 7957 : 2008 

27 
Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong 

các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 
TCVN 9257 : 2012 

28 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304 : 2014 

29 Kết cấu th p – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575 : 2012 

30 
Kết cấu bê tông và BTCT – Yêu cầu bảo vệ 

chống ăn mòn trong môi trường biển 
TCVN 9346 : 2012 

31 
Yêu cầu về thiết kế phòng cháy chữa cháy cho 

nhà và công trình 
TCVN 2622 : 1995 

32 Công tác đất, thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012 

33 
Qui trình thiết lập thiết kế tổ chức xây dựng và 

thiết kế tổ chức thi công 
TCVN 4252 : 2012 

34 
Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt nền đất 

trong ngành GTVT 

22 TCN 02-71 

&4313/2001/QĐ-BGTVT 

35 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về kỹ 

thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông 

xi măng trong xây dựng công trình giao thông 

Số 1951/QĐ-BGTVT ngày 

17/08/2012 

36 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo 

đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu  
TCVN 8859 : 2011 

37 

Sơn tín hiệu giao thông – vật liệu kẻ đường phản 

quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, PP thử, thi 

công và nghiệm thu   

TCVN 8791 : 2011 

38 
Màn phản quang dùng cho biển báo hiệu đường 

bộ:  
TCVN 7887 - 2008 

39 
Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm 

thu 
TCVN 4085 : 2008 

40 Gạch Terazo  TCVN 7744 : 2013 

41 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570 : 2006 

42 Cốt liệu bê tông và vữa – Phương pháp thử TCVN 7572-1÷20 : 2006 

43 Vữa xây dựng – PP thử TCVN 3121 : 2003 
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STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

44 Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2003 

45 Cát nghiền cho bê tông và vữa TCVN 9205 : 2012 

46 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012 

47 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828 : 2011 

48 
Kết cấu bê tông và BTCT – Hướng dẫn công tác 

bảo trì 
TCVN 9343 : 2012 

49 
Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối – Quy phạm 

thi công và nghiêm thu 
TCVN 4453 : 1995 

50 
Bê ông nặng – PP xác định cường độ n n bằng 

súng bật nẩy 
TCVN 9334 : 2012 

51 Bê tông – Phân mác theo cường độ n n TCVN 6025-95 

52 
Bê tông nặng – Các phương pháp xác định chỉ 

tiêu cơ lý 
TCVN 3105-3120 : 93 

53 

Bê tông nặng- PP thí nghiệm không phá hủy- XĐ 

cường độ n n sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và 

súng bật nẩy.  

TCVN 9335 - 2012 

54 
Bê tông nặng – PP thử không phá hủy - Đánh giá 

chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm 
TCVN 9357 : 2012 

55 
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh 

giá chất lượng và nghiệm thu 
TCVN 9340 : 2012 

56 
Bê tông nặng – PP xác định cường độ lăng trụ và 

moduyn đàn hồi khi n n tĩnh 
TCVN 5276 - 1993 

57 Phụ gia hóa học cho bê tông TCVN 8826:2011 

58 Th p cốt bê tông  TCVN 1651: 2008 

59 
Th p các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong 

xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 5709 - 2009 

60 
Kết cấu BT và BTCT lắp gh p – Thi công và 

nghiệm thu 
TCVN 9115 : 2012 

61 Ống nhựa gân xoắn HDPE TCVN 9070 : 2012 

62 Ống BTCT thoát nước TCVN 9113 : 2012 

63 Xi măng Pooc lăng- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682 : 2009 

64 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260 : 2009 

65 Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mạ kẽm ASTM A123M 

66 
Sơn bảo vệ kết cấu th p – Quy trình thi công và 

nghiệm thu 
TCVN 8790 - 2011 

67 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước TCVN 7888:2014 

68 Đóng và  p cọc, thi công và nghiệm thu TCVN 9394 : 2012 

69 
Tiêu chuẩn thí nghiệm cọc bằng phương pháp tải 

trọng động PDA 
ASTM D4945-00 

70 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361: 2012 
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STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

71 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN01:2008/BCT 

72 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – 

Tập 7: Thi công các công trình điện 
QCVN QTĐ- 7:2008/BCT 

73 An toàn trong xây dựng QCVN18:2014/BXD 

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư xây 

dựng Giao thông Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

 Khảo sát địa chất: Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển. 

 Khảo sát địa hình: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư xây dựng Giao thông Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

12. Nhà thầu thẩm tra: Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng An Đại Việt. 

II.HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Văn bản pháp lý: 

 Văn bản số 853/BQL-ĐT ngày 08/4/2021 của Ban quản lý các KCN, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng thủy nội địa và Kho 

bãi tổng hợp Mỏ Nhát tại KCN Phú Mỹ II Mở rộng; 

 Văn bản số 4854/SGTVT-KHTC, ngày 22/11/2021 của Sở Giao Thông Vận 

Tải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa của Công 

ty CP Cảng Logistics Phú Mỹ 2-MR; 

 Văn bản số 18327/UBND-VP, ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu "V/v chủ trương xây dựng dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp 

Mỏ Nhát”; 

 Văn bản số 5327/SGTVT-KHTC, ngày 23/12/2021 của Sở Giao Thông Vận 

Tải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Cảng thủy 

nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát (Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – 

MR); 

 Văn bản số 5328/SGTVT-KHTC, ngày 23/12/2021 của Sở Giao Thông Vận 

Tải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v thỏa thuận thiết lập khu neo đậu Cảng thủy nội 

địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát(Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – 

MR); 

 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 8088066510 của Ban quản lý các KCN 

Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 27/04/2021 cho Nhà đầu tư là Công ty CP 

Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR; 

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra: 

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi 

tổng hợp Mỏ Nhát Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR, do Cty 

TNHH Xây dựng và môi trường Thế Kỷ Xanh lập tháng 12/2021; 
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 Báo cáo thẩm tra số 1901/AĐV-TT ngày 19/01/2022 của Công ty TNHH 

Thương mại & xây dựng An Đại Việt về việc Báo cáo thẩm tra bước báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát (Công ty 

Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR); 

 Hồ sơ khảo sát xây dựng gồm: Báo cáo khảo sát địa chất và Báo cáo khảo 

sát địa hình.  

 Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: 

+ Tập 1: Thuyết minh nghiên cứu khả thi. 

+ Tập 2: Thuyết minh thiết kế cơ sở. 

+ Tập 3: Phụ lục tính kết cấu. 

+ Tập 4: Bản vẽ thiết kế cơ sở. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

 Nhà thầu khảo sát địa chất: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ 

Thuật Biển Portcoast lập khảo sát địa hình dưới nước và khảo sát địa chất Cảng 

thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát đã được Chủ đầu tư nghiệm thu và có đủ 

năng lực, hồ sơ lập năm 2019 đã được đơn vị tư vấn thiết kế xem x t và sử dụng. 

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác và việc sử dụng các 

số liệu mà mình cung cấp, áp dụng cho dự án. 

 Nhà thầu khảo sát địa hình: Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao Thông 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chứng chỉ năng lực hoạt động số BRV-00002996, do sở 

Xây dựng tỉnh BR-VT cấp 15/10/2018; Chủ nhiệm khảo sát Kỹ sư Nguyễn Thái 

Sơn, chứng chỉ hành nghề số CTN-00058642 do Trung ương hội cấp ngày 

14/05/2019. 

 Nhà thầu lập thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Tư 

vấn ĐTXD Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chứng chỉ năng lực hoạt động số 

BRV-00002996, do sở Xây dựng tỉnh BR-VT cấp 15/10/2018; Chủ nhiệm thiết kế 

Kỹ sư Nguyễn Xuân Lộc, chứng chỉ hành nghề thiết kế số BRV-00059248 do Sở 

Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 06/06/2019. 

 Nhà thầu thẩm tra: Công ty TNHH Thương mại & xây dựng An Đại Việt 

chứng chỉ hành nghề số BRV-00036207 do do sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu cấp 07/02/2020; Chủ nhiệm thẩm tra Kỹ sư Bùi Quang Anh, chứng chỉ hành 

nghề thiết kế số BRV-00007408 do Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp 

ngày 02/01/2020, Chủ trì thẩm tra Tổng mức đầu tư Kỹ sư Chu Bá Dũng chứng chỉ 

hành nghề kỹ số BRV-00012416 do Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp 

ngày 02/01/2020. 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Quy mô đầu tư:  

 Bến cảng: Bến cập tàu cho tàu SB 3000 DWT; 
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 Kho bãi: Bãi chứa hàng tổng hợp và hàng Container, kho hàng; 

 Hạ tầng kỹ thuật trong cảng: Đường nội bộ, thoát nước mặt, cấp nước, cấp 

điện, chống s t. 

 Các công trình phụ trợ: Nhà văn phòng cảng, căn tin, nhà bảo vệ, nhà để xe, 

nhà vệ sinh chung, cổng, tường rào. 

2. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình 

2.1. Bến cập tàu 3000DWT 

Bến cập tàu dạng bến liền bờ gồm cầu chính có kết cấu dạng bệ cọc cao đài 

mềm bao gồm hệ dầm ngang, dầm dọc, bản mặt cầu, bằng bê tông cốt th p M400-

B10 đá 1x2, trên nền cọc ống BTCT dự ứng lực đường kính D600mm-C và các trụ 

neo có kết cấu dạng bệ cọc cao, đài cứng trên nền cọc dự ứng lực đường kính 

D600mm –C, được kết nối với nhau bằng cầu công tác bằng th p. Các thông số chính 

của bến như sau: 

 Tổng chiều dài tuyến bến: 173.40m; 

 Chiều dài cầu chính: 30.00m 

 Chiều rộng cầu chính: 15.00m; 

 Cao trình đỉnh cầu chính: +3.00m (Hòn Dấu). 

 Số lượng cầu chính: 02; 

 Kích thước trụ neo: (2.00 x 2.80 x 1.75)m, (có 6 trụ neo); 

 Cao trình đỉnh trụ neo: +2.50m (Hòn Dấu); 

 Số lượng trụ neo: 06 trụ; 

 Cao trình đáy bến: -7.00m (Hòn Dấu); 

 Chiều dài cầu công tác: (12.90 ÷ 16.20)m; 

 Chiều rộng cầu công tác: 1,0m. 

 Số lượng cầu công tác: 07 cầu. 

2.2. Kè bảo vệ bờ 

 Kè sau bến: Kết cấu kè dạng tường góc có sườn gia cường bằng BTCT M400 

đá 1x2-B10 đổ tại chỗ trên nền đất được xử lý nền bằng cọc đất xi măng D800. Tổng 

chiều dài tuyến kè: 175.80 m t; Cao trình đỉnh kè: +3.0 (Hòn Dấu); 

 Kè bờ khuôn viên dự án: Kè được làm bằng rọ đá kích thước rọ = (4.0x1.0x0.5) 

m, cao độ đáy +2.5, cao độ đỉnh +3.0 trên lớp cát san lấp độ chặt k ≥ 0.98, mái dốc ta 

luy cát san lấp m = 2.0, mái taluy được phủ lớp đất dính dày 20cm để tránh trôi cát. 

M p ngoài bờ kè trùng m p biên đất dự án. 

2.3. Đường giao thông & bãi chứa hàng 

a) Quy mô các tuyến đường giao thông: 

 Tuyến đường dọc D1: (đường dọc ra khu bến cảng) 

+ Chiều dài tuyến = 348m; 
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+ Chiều rộng phần xe chạy =  15,0 m; 

+ Chiều rộng lề đường = 2,00 m; 

+ Độ dốc ngang mặt đường hai mái = 2,0%; 

+ Độ dốc ngang lề đường = 5%; 

 Tuyến đường ngang N1 (đường tiếp giáp khu bến cảng); 

+ Chiều dài tuyến = 159m; 

+ Chiều rộng phần xe chạy =  8,0 m; 

+ Chiều rộng lề đường = 2,00 m; 

+ Độ dốc ngang mặt đường một mái = 1,5%; 

+ Độ dốc ngang lề đường = 5%. 

 Tuyến đường ngang N2 (đường chính vào khu cảng); 

+ Chiều dài tuyến = 107m; 

+ Chiều rộng phần xe chạy =  16,0 m; 

+ Chiều rộng lề đường = 2,00 m; 

+ Độ dốc ngang mặt đường hai mái = 2,0%; 

+ Độ dốc ngang lề đường = 5%; 

 Tuyến đường ngang N3;  

+ Chiều dài tuyến = 67m; 

+ Chiều rộng phần xe chạy =  8,0 m; 

+ Chiều rộng lề đường = 2,00 m; 

+ Độ dốc ngang mặt đường hai mái = 2,0%; 

+ Độ dốc ngang lề đường = 5%. 

b) Kết cấu áo đường, bãi hàng nội bộ: 

 Kết cấu áo đường: xác định được các lớp kết cấu như sau: 

+ Bê tông M400, đá 1x2:  24cm; 

+ Lớp ngăn cách và tạo phẳng bằng giấy dầu; 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25, dày: 18cm; 

+ Nền thượng dày 50cm, đảm bảo độ chặt K≥0.98, CBR ≥ 6%. Giữa lớp nền 

thượng và lớp cấp phối đá dăm phân cách bằng vải địa kỹ thuật (loại PP25 hoặc tương 

đương). 

+ Trên mặt đường bố trí các khe cắt dọc, cắt ngang để chia mặt đường thành các 

tấm bê tông có kích thước trung bình (4x4)m. 

 Kết cấu lề đường và mặt bãi chứa hàng: gồm các lớp tương tự như kết cấu áo 

đường, trong đó có sự điều chỉnh chiều dày lớp BTXM: dày 20cm. 

 Kết cấu mặt đường và bãi sau khi xây dựng phải đảm bảo các thông số yêu cầu 
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về độ nhám và độ bằng phẳng theo quy định. 

c) Bó vỉa 

 Được bố trí tại vị trí phân cách giữa mặt đường và lề đường, độ dốc ngang 5%. 

 Bó vỉa có cấu tạo bằng bê tông M400, đá 1x2 đặt trên lớp bê tông lót bẳng giấy 

dầu (loại 1 và loại 2) hoặc bằng bê tông M100, đá 4x6 dày 10cm. 

d) Nút giao: Các nút giao giữa các đường nội bộ, giao giữa đường nội bộ và 

đường trong khu công nghiệp được bố trí dạng nút giao cùng mức đơn giản, việc đấu 

nối được thực hiện bằng vuốt nối lề đường với bán kính phù hợp tiêu chuẩn. 

e) Hệ thống báo hiệu giao thông 

 Hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ bao gồm: Hệ thống biển báo và vạch 

sơn được bố trí trên đường ngoài KCN tại các vị trí nút giao giữa đường nội bộ trong 

dự án và đường ngoài KCN. 

 Kích thước, màu sắc, cấu tạo của Vạch kẻ đường và các loại biển báo hiệu giao 

thông được bố trí tuân thủ theo quy định của QCVN 41:2019/BGTVT. 

 Tất cả các loại biển báo phải được dán màng phản quang loại IV (theo TCVN 

7887: 2018) để thấy rõ cả ban ngày và ban đêm. 

 Các loại sơn cho mặt đường phải là sơn phản quang nhiệt dẻo theo TCVN 

8791:2018, dễ phân biệt vào buổi tối. 

2.4. Hệ thống thoát nước mưa  

 Hệ thống thoát nước được thiết kế trên nguyên lý tự chảy hướng thoát nước về 

đường D3 để đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Phú Mỹ II mở rộng nhằm 

đảm bảo vệ sinh và tránh ô nhiễm cho khu vực xung quanh. 

 Hệ thống thoát nước mặt: bằng cống tròn, đường kính D500 ÷ D600; vật liệu 

bằng HDPE; Nước mưa (nước mặt), nước vệ sinh nền nhà kho, nền đường bãi được 

thu về hệ thống thoát nước qua các tuyến cống và các hố ga được dẫn vào bể xử lý 

nước mưa (lắng cặn và lọc váng dầu) trước khi cho thoát ra nguồn tiếp nhận là hệ 

thống thoát nước của khu công nghiệp. 

2.5. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC 

 Hệ thống cấp nước sinh hoạt bao gồm Gồm hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 

khu vực văn phòng; hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy và cấp nước cho cảng; 

đường kính của ống cấp nước sinh hoạt D63; nước phòng cháy chữa cháy D110; vật 

liệu bằng HDPE; bố trí bể chứa nước dung tích 150m3 để phòng cháy chữa cháy; 

nguồn nước được lấy từ đường ống cấp nước thuộc KCN Phú Mỹ II mở rộng. 

 Hạng mục cấp nước và PCCC cần được nghiên cứu trong hồ sơ riêng để trình 

cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm định và cấp ph p. Trong hồ sơ thẩm tra TKCS không 

đề cập đến mục này. 

2.6. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét 

Nguồn cấp điện cho công trình dự kiến lấy nguồn từ lưới điện 22kV khu vực trên 

đường D3 đi đến trạm biến áp. Giải pháp cấp điện: 
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 Lưới điện 22kV 

+ Để cấp nguồn cho toàn bộ công trình, các tuyến cáp ngầm trung thế 22kV và 

tuyến đường dây 22kV hiện hữu cung cấp đến các trạm biến áp hạ thế. Cáp ngầm 

22kV là loại CXV/DSTA 24kV. 

+ Cáp ngầm 22kV được đặt trong ống HDPE chôn trong đất, các đoạn băng qua 

đường sẽ đi trong ống STK. 

+ Xây dựng 01 trạm biến áp 3 pha -22/0,4kV- 400kVA. 

+ Hành lang an toàn của tuyến cáp ngầm sẽ tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện 

hành. 

 Lưới điện hạ thế. 

+ Sử dụng nguồn hạ thế 3 pha lấy từ trạm biến áp hạ thế 3 pha, từ đây phân phối 

tới các hạng mục của công trình bằng cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA. 

+ Cáp ngầm hạ thế là loại CXV 0.6/1kV. Cáp ngầm hạ thế được đặt trong ống 

HDPE đi trong mương cáp, các đoạn băng qua đường sẽ đi trong ống STK. 

 Hệ thống chống chiếu sang trong cảng được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng 

và chiếu sang của cảng. Thiết bị công nghệ trong hệ thống cấp điện, chiếu sang lựa 

chọn đạt yêu cầu. 

+ Các đường giao thông trong phạm vi liên khu được chiếu sáng bằng hệ thống 

đèn led chiếu sáng đường tiết kiệm điện 90W-220V có dimming, cấp bảo vệ nhỏ nhất 

IP54 gắn trên cột th p bát giác cao khoảng 5m. 

+ Khoảng cách các đèn khoảng 25m đến 35m bố trí chiếu sáng 1 bên đường cho 

đường nhỏ <10 m t. Ngoài ra những đoạn ngã ba, ngã tư cần chiếu sáng tăng cường. 

+ Khu vực kho bãi sử dụng các bộ đèn chiếu sáng cao 14 m t gắn 2 đèn pha led, 

công suất 150W, gắn tại các vị trí rìa ngoài khu kho bãi. 

+ Khoảng giữa công trình gắn các đèn chiếu sáng cao 25 m t, trên gắn 9 đèn pha 

led công suất mỗi đèn 1000W. 

+ Nguồn điện chiếu sáng sẽ lấy từ 01 lộ ra của các trạm biến áp 22/0,4 kV gần 

nhất được chọn trong khu đến tủ điều khiển chiếu sáng rồi cấp cho các đèn. 

+ Cáp điện từ tủ chiếu sáng tới các hệ thống đèn đường và kho bãi sử dụng cáp 

0,6/1kV CXV/DSTA 4x25mm2 được đi trong ống HDPE chôn ngầm 

+ Cáp điện đến từng nhóm đèn đường sử dụng cáp 0,6/1kV CXV/DSTA 

4x16mm2 CXV/DSTA 4x4mm2, được đi trong ống HDPE chôn ngầm. 

+ Hệ thống đèn đường được điều khiển bằng tủ điện điều khiển tự động. 

+ Trụ đèn là loại th p mạ kẽ nhúng nóng (HDG). 

2.7. Mạng lưới thông tin liên lạc 

 Hệ thống đường dây cáp ngầm thông tin được đấu nối vào tuyến cáp ngầm 

thông tin liên lạc của khu vực đường D3. Cáp thông tin dùng lọai cáp quang FO-8M 

cho trục và FO-2M cho nhánh. Cáp trục được đi âm vào hộp đấu nối tổng MDF, sau 

đó đi tới các hộp đấu nối phần phối ODF tới các hạng mục. 
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 Hệ thống thông tin liên lạc sẽ được các nhà mạng đầu tư. 

2.8. Công trình phụ trợ 

a) Kho chứa hàng tổng hợp: Gồm 4 kho, có thông số cơ bản: 

 Kết cấu khung, xà gồ th p hình; 

 Mái, vách bao che tôn mạ kẽm sóng vuông mạ màu xanh da trời, dày 0.5mm, 

(độ dốc mái 15%); 

 Chiều dài: 78.00m, chia thành 13 nhịp, mỗi nhịp gian 6m; 

 Chiều rộng: 39.00 m; 

 Chiều cao từ nền đến đỉnh cột biên: 8.70m; 

 Móng đơn BTCT, trên đệm cát dày 1.50m; 

 Nền gồm các lớp như kết cấu bãi chứa hàng;  

b) Nhà chứa kho lạnh: có thông số cơ bản. 

 Kết cấu khung, xà gồ th p hình; 

 Mái, vách bao che tôn mạ kẽm (độ dốc mái 15%); 

 Chiều dài: 45.00m, chia thành 9 nhịp, mỗi nhịp gian 5m; 

 Chiều rộng: 20.00 m; 

 Chiều cao từ nền đến đỉnh cột biên: 6.10m; 

 Móng đơn BTCT, trên đệm cát dày 1.50m; 

 Nền gồm các lớp như kết cấu bãi chứa hàng; 

c) Nhà xưởng: Có thông số cơ bản: 

 Kết cấu khung, xà gồ th p hình; 

 Mái, vách bao che tôn mạ kẽm (độ dốc mái 15%); 

 Chiều dài: 20.00m, chia thành 4 nhịp gian, mỗi nhịp gian 5m; 

 Chiều rộng: 15.00 m; 

 Chiều cao từ nền đến đỉnh cột biên: 6.10m; 

 Móng đơn BTCT, trên đệm cát dày 1.50m; 

 Nền gồm các lớp như kết cấu bãi chứa hàng; 

d) Văn phòng cảng: Kích thước (24x10)m, gồm một trệt, một lầu: 

 Kết cấu móng: móng cọc BT dự ứng lực D300x60, đài cọc BTCT, M300; 

 Kết cấu khung nhà: Dạng khung BTCT M300 toàn khối; 

 Kết cấu bao che: Tường bao che bên ngoài và tường ngăn bên trong xây bằng 

gạch ống (tường ngoài dày 20cm, tường trong dày 10cm). Tường ngoài và tường ngăn 

bên trong sơn nước màu; 

 Mái bằng BTCT, M300; 
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e) Các hạng mục công trình khác: Kho chứa chất thải rắn nguy hại, Kho chứa 

chất thải rắn thông thường; Nhà ăn - căn tin; Nhà để xe; Nhà vệ sinh chung; Nhà bảo 

vệ; Bể xử lý nước mưa và bể xử lý nước sinh hoạt; Cổng, tường rào; Trạm cân. 

3. Diện tích sử dụng đất: 70.387,5m². 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ 
sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây 

dựng: Phù hợp. 

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính 
chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc 

phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận: Phù hợp với quy hoạch, được thực hiện trên cơ sở Văn bản số 

853/BQL-ĐT ngày 08/4/2021 của Ban quản lý các KCN, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp 

Mỏ Nhát tại KCN Phú Mỹ II Mở rộng và Văn bản số 5327/SGTVT-KHTC, ngày 

23/12/2021 của Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v thỏa thuận 

thông số kỹ thuật xây dựng Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát (Công 

ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 – MR). Như vậy, vị trí quy mô khu đất dự án 

cơ bản phù hợp. Thiết kế đã xác định quy mô, vị trí tọa độ tuyến kè, tuyến bến, khu 

nước.  

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu 

cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có): Phù hợp 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ 

thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp 

luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: Phù hợp 

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc 

thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường: Phù hợp. 

Đối với công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy Chủ đầu tư thực hiện theo quy 

định của pháp luật về an toàn và phòng cháy chữa cháy gửi đến cơ quan có thẩm 

quyền để thẩm duyệt, thực hiện đáp ứng theo quy định. 

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Phù hợp. 

7. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ: Chủ đầu tư phải hoàn thiện 

các nội dung đã được nêu trong Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên 

cứu khả thi công trình Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát do Công ty 

TNHH Thương mại & Xây dựng An Đại Việt lập và các yêu cầu của các Sở, ngành 

tại các văn bản góp ý, báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt và 

thực hiện các bước tiếp theo. 

V. KẾT LUẬN  

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cảng thủy nội địa 
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và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát đủ điều kiện để phê duyệt và triển khai các bước tiếp 

theo. Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác 

trong số liệu tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.  

Trước và trong khi triển khai thực hiện, yêu cầu Công ty phải tuân thủ và 

hoàn thiện các nội dung và thủ tục như sau: 

 Tuân thủ biện pháp giảm thiểu và giám sát môi trường theo quy định tại Quyết 

định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các 

quy định về công tác đảm bảo môi trường có liên quan theo quy định của cơ quan 

quản lý về môi trường và các cam kết của Công ty. 

 Liên hệ với Cảng vụ đường thủy nội địa để được hướng dẫn thực hiện công tác 

đảm bảo an toàn, an ninh cảng, bến thủy nội địa; Chịu trách nhiệm toàn diện trước 

pháp luật trong suốt quá trình thực hiện thi công công trình. Trong trường hợp vi 

phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và Sở GTVT sẽ quyết định chấm dứt 

hoạt động thi công của Công ty.   

 Liên hệ và Thông báo cho các Cơ quan có liên quan để được hướng dẫn thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường (ĐTM), an toàn thi công, an toàn luồng tuyến theo 

đúng quy định. Thực hiện hoặc thuê đơn vị có năng lực thực hiện công tác ứng phó sự 

cố tràn dầu theo quy định trong suốt quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình. 

 Thực hiện thẩm định bước thiết kế bản vẽ thi công tại cơ quan chuyên môn về 

xây dựng theo quy định và xin giấy ph p xây dựng trước khi khởi công xây dựng 

công trình.  

 Thông báo và chịu sự giám sát của Cơ quan quản lý giao thông đường thủy nội 

địa thuộc Sở GTVT về kế hoạch triển khai thi công sau khi hoàn thành các thủ tục 

pháp lý đảm bảo đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định. 

 Về giá trị tổng mức đầu tư: Các khoản chi phí trong phần tổng mức đầu tư do 

đơn vị tư vấn lập đã được tư vấn thẩm tra lập báo cáo, Công ty kiểm tra và tự cân đối 

thực hiện. (Do không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và do Công ty tự thực 

hiện nên Cơ quan thẩm định không thẩm định phần giá trị TMĐT này). 

Trên đây là Thông báo của Sở Giao thông vận tải về kết quả thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng 

hợp Mỏ Nhát đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lương Anh Tuấn 

 



UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ XÂY DỰNG   

 

Số:        /SXD-QLXD 

V/v ý kiến liên quan đến kiến nghị của 

Công ty Cổ phần cảng logistics Phú 

Mỹ 2 - MR tại thị xã Phú Mỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  11  tháng  01  năm 2022 

 
 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 133/STNMT-KS ngày 07/01/2022 

của Quý Sở về việc đề nghị có ý kiến về việc sử dụng vật chất nạo vét để san lấp 

tại dự án cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát của Công ty Cổ phần 

Cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR; về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về pháp lý dự án: 

Dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát của chủ đầu tư là 

Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR đã được Ban quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản 

số 853/BQL-ĐT ngày 08/4/2021 và cấp giấy chứng nhận đầu tư 8088066510 

ngày 27/4/2021.  

Về mặt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa và 

kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát phù hợp với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 

tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. Tuy nhiên, quy mô diện tích sử dụng đất của 

dự án là 70.387,53 m
2
 (≥ 5 héc-ta), do đó chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện công 

tác lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án nêu trên trước khi triển khai các bước 

thiết kế, cấp phép xây dựng theo quy định. 

2. Về việc sử dụng vật chất nạo vét để san lấp tại dự án: 

Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 126/QĐ-TTG ngày 25/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng phục 

vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo tăng cường đầu tư xử lý, sử dụng chất thải công nghiệp tro, xỉ, thạch cao của 

ngành công nghiệp, hóa chất, phân bón và chất thải của ngành công nghiệp khai 

thác làm nguyên liệu sản xuất ra các cấu kiện xây dựng, làm vật liệu san lấp, sử 

dụng vật chất thu hồi nạo vét từ cửa biển, cảng biển cho các công trình ven biển 

và hải đảo để làm vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng tại chỗ nhằm vừa tiết 

kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.  

Liên quan đến việc thu hồi khối lượng vật chất nạo vét trong quá trình thi 

công nạo vét khu nước trước bến Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ 

Nhát tại Lô CG2, đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng, thị xã Phú 
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Mỹ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR để san lấp 

mặt bằng trong khu đất dự kiến triển khai dự án có diện tích khoảng 70,4 héc-ta, 

Sở Xây dựng ủng hộ việc thu hồi vật chất nạo vét từ dự án để sử dụng làm vật 

liệu san lấp tại chỗ trong trường hợp chủ đầu tư xác định được tính chất và thành 

phần của vật chất nạo vét không có các chất thải nguy hại theo quy định. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư cần phải tuân thủ về công tác thi công, 

đổ vật chất nạo vét và phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động 

nạo vét theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng 

nước đường thủy nội địa.  

Sở Xây dựng có ý kiến như trên để Quý Sở tổng hợp, xử lý các công việc 

liên quan./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLXDDXL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tạ Quốc Trung 
 

 



UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:                      /TTr-STNMT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2022 

 

TỜ TRÌNH  

V/v đề nghị chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú 

Mỹ 2 - MR được sử dụng khối lượng vật chất nạo vét để san lấp trong quá 

trình nạo vét khu nước trước bến của Dự án cảng thuỷ nội địa và  

kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát, thị xã Phú Mỹ. 

 

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh có văn bản số 30/UBND-VP giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, 

giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR được 

sử dụng khối lượng vật chất nạo vét để san lấp trong quá trình nạo vét khu nước 

trước bến của Dự án cảng thuỷ nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát, thị xã Phú 

Mỹ.  

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 

28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn 

bản số 133/STNMT-KS ngày 07/01/2022 đề nghị các đề nghị các cơ quan, đơn 

vị cho ý kiến về lĩnh vực quản lý đối với các thủ tục mà Công ty Cổ phần Cảng 

logistics Phú Mỹ 2-MR cần phải thực để được nạo vét và sử dụng khối lượng 

nạo vét để san lấp. Qua tổng hợp ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 

UBND tỉnh như sau: 

I. Thông tin chung 

Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR là chủ đầu tư dự án Cảng 

thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát được Ban quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 853/BQL-ĐT ngày 08/04/2021 

và cấp giấy chứng nhận đầu tư 8088066510 ngày 27/04/2021. Để triển khai dự án, 

Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR sẽ tiến hành nạo vét khu nước 

trước bến với khối lượng nạo vét khoảng 77.000 m3 và tận dụng khối lượng này 

để san lấp khu đất dự kiến triển khai dự án có diện tích 70.387,53 m2, vì vậy Công 

ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR đề nghi UBND tỉnh chấp thuận để Công 

ty được nạo vét khu nước trước bến và tận dụng khối lượng nạo vét để san lấp. 

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phú Mỹ đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 và Quy 

hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được UBND thị xã Phú Mỹ và Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND 

tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 590/TTr-UBND ngày 29/12/2021 và tờ trình số 

442/TTr-STNMT ngày 21/01/2022 thì khu đất 70.387,53 m2 nêu trên thuộc quy 

hoạch đất khu công nghiệp.  

Ý kiến của các sở, ngành như sau: 
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1. Ý kiến của Sở Xây dựng (tại văn bản số 132/SXD-QLXD ngày 

11/01/2022) 

“1. … 

 Về mặt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa và 

kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát phù hợp với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 

tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 

3924/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. Tuy nhiên, quy mô diện tích sử dụng đất của 

dự án là 70.387,53 m2 (≥ 5 héc-ta), do đó chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện công 

tác lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án nêu trên trước khi triển khai các bước 

thiết kế, cấp phép xây dựng theo quy định.  

2. Về việc sử dụng vật chất nạo vét để san lấp tại dự án: Tại khoản 2 Điều 

1 Quyết định số 126/QĐ-TTG ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven 

biển và hải đảo đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư 

xử lý, sử dụng chất thải công nghiệp tro, xỉ, thạch cao của ngành công nghiệp, 

hóa chất, phân bón và chất thải của ngành công nghiệp khai thác làm nguyên 

liệu sản xuất ra các cấu kiện xây dựng, làm vật liệu san lấp, sử dụng vật chất 

thu hồi nạo vét từ cửa biển, cảng biển cho các công trình ven biển và hải đảo để 

làm vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng tại chỗ nhằm vừa tiết kiệm tài nguyên, 

bảo vệ môi trường.  

Liên quan đến việc thu hồi khối lượng vật chất nạo vét trong quá trình thi 

công nạo vét khu nước trước bến Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ 

Nhát tại Lô CG2, đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng, thị xã Phú  

Mỹ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR để san lấp 

mặt bằng trong khu đất dự kiến triển khai dự án có diện tích khoảng 70,4 héc-ta, 

Sở Xây dựng ủng hộ việc thu hồi vật chất nạo vét từ dự án để sử dụng làm vật 

liệu san lấp tại chỗ trong trường hợp chủ đầu tư xác định được tính chất và 

thành phần của vật chất nạo vét không có các chất thải nguy hại theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư cần phải tuân thủ về công tác 

thi công, đổ vật chất nạo vét và phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với 

hoạt động nạo vét theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 

28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa” 

2. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải (tại văn bản số 216/SGTVT-QLCB 

ngày 24/01/2022) 

“1. Thủ tục thực hiện nạo vét vùng nước cảng Cảng thủy nội địa và kho 

bãi tổng hợp Mỏ Nhát đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng tại văn bản số 5327/SGTVT-KHTC ngày 23/12/2021 về việc thỏa 

thuận thông số kỹ thuật xây dựng Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ 

Nhát (Công ty CP Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR). 



3 

 

Theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa quy định: 

“Các dự án xây dựng không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các 

hoạt động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này có liên quan đến giao thông 

đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng hoặc trong vùng nước cảng, bến 

thủy nội địa, khu neo đậu khi lập dự án đầu tư, tổ chức hoạt động phải thỏa 

thuận với cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này.” 

Theo Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định nội dung thỏa thuận: “đ) Đối với khu vực thi công công 

trình, khai thác tài nguyên, khoáng sản: vị trí, phạm vi khu vực khai thác, cao độ 

nạo vét, khai thác;”  

Căn cứ các quy định trên, để thực hiện nạo vét vùng nước cảng, Chủ đầu 

tư dự án phải thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 

37 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ. Thủ tục thỏa 

thuận được quy định tại Điều 38 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ.  

Ngoài ra, trước khi tiến hành hoạt động nạo vét, Chủ đầu tư dự án phải 

xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông trình cơ quan có thẩm quyền 

xem xét phê duyệt theo quy định tại Điều 6 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 

28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa.  

2. Về sử dụng khối lượng nạo vét để san lấp Sở Giao thông vận tải ủng hộ 

với đề xuất tận dụng khối lượng vật chất nạo vét trước bến của dự án để san lấp 

khu đất triển khai dự án trong trường hợp vật chất nạo vét trước bến của dự án 

đáp ứng các điều kiện cần thiết để có thể tận dụng vào mục đích san lấp, xây 

dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường.” 

3. Ý kiến của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (tại văn bản số 

168/BQL-QHXD ngày 17/01/2022) 

“… Chủ đầu tư là Công ty cổ phần cảng Logistic Phú Mỹ 2-MR đề xuất 

tận dụng khối lượng vật chất nạo vét trong quá trình thi công dự án để làm vật 

liệu san lấp là vấn đề cần khuyến khích nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên 

khoáng sản.  

Vì vậy, về nguyên tắc Ban Quản lý các Khu công nghiệp đồng thuận với 

đề xuất tận dụng khối lượng vật chất nạo vét khu nước trước bến của dự án để 

làm vật liệu san lấp, tuy nhiên vật liệu san lấp cần phải đáp ứng được các quy 

định của pháp luật hiện hành.” 

4. Ý kiến của UBND thị xã Phú Mỹ (tại văn bản số 253/UBND-TNMT 

ngày 21/01/2022) 

“Nếu được UBND tỉnh chấp thuận theo kiến nghị của Công ty CP Cảng 

Logistics Phú Mỹ 2-MR, UBND thị xã Phú Mỹ kiến nghị như sau: 

1. Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định tính chất và thành phần của vật chất 

nạo vét trong quá trình nạo vét duy tu khu nước trước bến của dự án Cảng thủy 
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nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp để 

thực hiện các công trình xây dựng tại khu đất của Dự án. 

2. Công ty CP Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR phải thực hiện các thủ tục 

pháp lý theo quy định và các nghĩa vụ về thuế, phí có liên quan đến việc thu hồi 

tài nguyên khoáng sản (nếu có) trước khi tiến hành thi công. Đồng thời, phải có 

các phương án vận chuyển, đổ vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng không gây 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận. Trong quá trình đổ vật chất nạo vét san lấp mặt bằng tại khu đất của dự 

án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát nếu xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường, Công ty phải ngưng ngay việc đổ vật chất nạo vét để san lấp. 

Cung cấp thông tin và kế hoạch thi công cho địa phương trước khi thực hiện.” 

II. Tổng hợp ý kiến nhận xét 

1. Liên quan đến việc sử dụng sản phẩm nạo vét vào mục đích san lấp 

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển và vùng nước đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, xây 

dựng phương án, tiêu chuẩn và các điều kiện cần thiết để có thể tận dụng sản 

phẩm nạo vét vào mục đích san lấp, xây dựng. Đối với trường hợp này, Sở Xây 

dựng đã có ý kiến tại văn bản số 132/SXD-QLXD ngày 11/01/2022, theo đó, Sở 

Xây dựng ủng hộ việc thu hồi vật chất nạo vét từ dự án để sử dụng làm vật liệu 

san lấp tại chỗ trong trường hợp chủ đầu tư xác định được tính chất và thành 

phần của vật chất nạo vét không có các chất thải nguy hại theo quy định. 

2. Quy định về môi trường trong quá trình nạo vét và san lấp mặt bằng 

Về mặt thủ tục môi trường, trong trường hợp kiến nghị của Công ty Cổ 

phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR (tại văn bản số 32/CV-PM2MR) được 

UBND tỉnh chấp thuận, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm căn cứ loại hình, phạm 

vi, quy mô, pháp lý,… và các quy định có liên quan thực hiện thủ tục pháp lý 

môi trường; giấy phép môi trường cho dự án theo quy định tại Điều 30, 39 của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Trong đó, lưu ý danh mục dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác 

động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

tại số thứ tự 02 (dự án nhóm A, B có cấu phần xây dựng được phân loại theo 

tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường), số thứ 

tự 09 (dự án có phát sinh nước thải - công suất từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3 

ngày đêm) của Phụ lục IV và danh mục dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác 

động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

tại số thứ tự 02 (dự án nhóm C được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi khí thải phải được 
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xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về 

quản lý chất thải) của Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3. Quy định về nạo vét đường thủy nội địa 

Để thực hiện nạo vét vùng nước cảng, Chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận 

với cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ. 

4. Quy định pháp luật về khoáng sản 

Nếu có hoạt động thu hồi khối lượng nạo vét để san lấp (hoặc sử dụng cho 

mục đích có lợi khác) trong quá trình nạo vét, khơi thông luồng lạch thì phải 

thực hiện thủ tục đăng ký khối lượng khoáng sản thu hồi. Thành phần hồ sơ 

đăng ký quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản và nộp tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu để tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xác nhận bằng 

văn bản trước khi thực hiện. 

Đối với khối lượng thu hồi, đơn vị phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế, 

phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí và phải nộp tiền cấp quyền khai 

thác theo khối lượng thu hồi thực tế hàng năm (dựa vào tờ khai quyết toán thuế 

hàng năm).  

III. Kiến nghị 

Căn cứ Khoản 1, 5, Điều 4, Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 159/2018/NĐ-

CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng 

nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa và các nội dung nêu trên, Sở Tài 

nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh như sau: 

1. Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-

MR được lập thủ tục sử dụng khối lượng nạo vét phát sinh trong quá trình nạo vét 

duy tu khu nước trước Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát để san lấp 

mặt bằng tại khu đất dự kiến triển khai dự án có diện tích 70.387,53 m2 trong 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng. 

2. Yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR  

a) Lập đầy đủ các thủ tục có liên quan về môi trường, giao thông vận tải, 

xây dựng, khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ được tiến hành thực 

hiện việc nạo vét duy tu và thu hồi khối lượng khoáng sản nạo vét sau khi hoàn tất 

các thủ tục theo đúng quy định. 

b) Chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà 

nước và chịu trách nhiệm trong việc xác định khối lượng, thành phần, tính chất 

của vật chất nạo vét, bảo đảm không có các chất thải nguy hại theo quy định. 

c) Thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường theo Luật bảo vệ môi 

trường năm 2020. Trong quá trình đổ vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng nếu 

xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường, Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR 
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phải ngưng ngay việc đổ vật chất nạo vét để thực hiện biện pháp ứng phó, khắc 

phục. 

d) Thực hiện thủ tục quy định của pháp luật khoáng sản và các quy định 

khác có liên quan của pháp luật đối với việc sử dụng vật chất nạo vét phát sinh 

trong quá trình nạo vét duy tu khu nước trước Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng 

hợp Mỏ Nhát; Liên quan đến sự phù hợp về thành phần cơ lý của vật chất nạo vét 

để sử dụng vật chất nạo vét làm vật liệu san lấp, Công ty Cổ phần Cảng logistics 

Phú Mỹ 2-MR  liên hệ Sở Xây dựng có ý kiến. 

đ) Liên hệ với Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn thực hiện thủ tục 

thỏa thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ. 

e) Lập Phương án đảm bảo an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định 

số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo 

vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 

g) Chỉ được phép thực hiện việc sử dụng vật chất nạo vét phát sinh trong 

quá trình nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng 

hợp Mỏ Nhát sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, khoáng sản, 

phương án bảo đảm an toàn giao thông và được cơ quan có thẩm quyền thỏa 

thuận theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ. 

Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây 

dựng, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và các cơ quan liên 

quan để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục.  

3. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và các cơ quan có liên quan 

hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng logistics Phú Mỹ 2-MR thực hiện các thủ tục 

theo thẩm quyền khi Công ty liên hệ./.  

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Sở: GTVT, XD; 

- Ban QLKCN tỉnh; 

- Cảng vụ HHVT; 

- UBND thị xã Phú Mỹ; 

- CCQLĐĐ; 

- CCBVMT;      

- Lưu: VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 

 



UY BAN NHAN DAN QNG HOA xA HQI CHU NGHtA VIT NAM 
TINH BA R!A   - VUNG TAU Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S: ?-') /UBND-VP Ba Ria - Vi2ng Tàu, ngày 0-f tháng nàm 2022 

V/v sr ding vt chit nao  vet duytu 
khu nuâc tnrâc ben cãng dê san lap 
khu dat cña Dir an cãng thus' ni dja 

và kho bãi tong hçp Mo Nhát. 

KInh gi1i: 
- Các S&: Tài nguyen và Môi tril?mg, Xây dçmg, 
Giao thông 4n tãi; 

- Câng vii Hang hãi Vüng Tàu; 
- Ban Quãn l các Khu cong nghip tinh; 
- Uy ban nhân dan thj xâ Phü M; 
- Cong ty C phn Câng logistics Phü M 2-MR. 

Xét d nghj cüa S& Tài nguyen và Môi tru?mg ti Th trInh s 81 6/TTr-
STNMT ngày 16/02/2022 v vic d nghj chap thun chü truclng cho Cong ty Co 
phn Cãng logistics Phü M5 2 - MR duçc sir dung khOi hxcing 4t chat nao  vet de 
san 1p trong qua trInh nao  vet khu nuc truc bn cüa Dir an cãng thus' ni dja và 
kho bãi tng hçip Mo Nhát, th xã Phü M5', UBND tinh có kiên nhii sau: 

1. Chap thutn chü tnrang cho Cong ty C phn Cãng logistics Phü M5 2-
MR dugc 1p thu tic sir diing khi hzçng nio vet phát sinh trong qua trInh no vet 
duy tu khu nuâc tri.róc Cáng thüy ni dja và kho bäi tng hqp Mo Nhát dê san lap 
mt bang ti khu dt dir kin trin khai dir an có din tIch 70.3 87,53 m2  trong Khu 
cOng nghip Phü M5 2 mi rng. 

2. Yêu cu di vói Cong ty C phn Câng logistics Phü M5 2-MR 

a) Lp day du các thu t1ic có lien quan v môi trithng, giao thông vn tãi, xay 
drng, khoáng san theo dung quy djnh cüa pháp lu.t. Chi duçic tiên hành thirc hin 
vic nto vet duy tu và thu hi khi luçing khoáng san nao  vet sau khi hoàn tat các 
thu tiic theo dung quy djnh. 

b) Chju trách nhim v nhung thông tin cung cap cho c quan quail i nhà 
nuôc và chju trách nhim trong vic xác djnh khôi lung, thânh phan, tInh chtt cüa 
v.t chat n.o vet, bão dam không có các chat thai nguy hai  theo quy djnh. 

c) Th%rc hin day dü các quy djnh v môi tru&ng theo Lutt báo v mOi trithng 
nàm 2020. Trong qua trInh d vt chat nao  vet d san lap mt bang téu xãy ra sr 
cô 0 nhiêm môi tru6ng, Cong ty Co phân Câng logistics Phü M 2-MR phãi ngimg 
ngay vic do vt chat nao  vet d th?c hin bin pháp trng phó, khac phiic. 

d) Thrc hin thu tVc  quy djnh cua pháp 1ut khoáng san và các quy dnh khác 
có lien quan cüa pháp 1ut dOi vâi vic sr diing vt chat nao  vet phát sinh trong qua 



Ncvi nhin: 
- Nhu trên; 
- Lixu: VT, KTN.(/) ) 
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trInh no vet duy tu khu nuOc truOc Cãng thUy ni dja và kho bäi tng hçp Mo 
Nhát; Lien quan dn sr phü hçip v thành phân c 1 cüa vat  chat  nao  vet dê si'r 
diing vat  cht no vet lam vat  1iu san 1p, Cong ty Co phãn Cãng logistics Phü M 
2-MR lien h Sâ Xây dirng có kin. 

d) Lien h vâi S Giao thông van  tái d duçic huâng dn thirc hin thu tiic 
thOa thun theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 37 Nghj djnh so 08/2021/ND-CP ngày 
28/01/2021 cOa ChInh phü. 

e) Lp Phuang an dam bão an toàn giao thông theo quy djnh ti Nghj djnh 
s 159/2018/ND-CP ngày 28/11/2018 cUa ChInh phü v quàn 1 hott dng no vet 
trong vñng nuc cãng bin và vi)ng nuâc du&ng thüy ni dja. 

g) Chi duçc phép thirc hin vic sü diing vat  chit nio vet phát sinh trong qua 
trInh no vet duy tu khu nufic tnric bn Cãng thüy ni dja và kho bai tng hçp MO 
Nhát sau khi dã thirc hin dy dü các thu tiic v môi truOng, khoáng san, phucmg 
an bão dam an toàn giao thông vâ duqc cci quan có thm quyn thOa thuan theo 
Nghj djnh s 08/202 1/ND-CP ngày 28/01/2021 cüa ChInh phü. 

Lien h vi S Tài nguyen và Môi trung, S Giao thông van  tãi, S Xây 
drng, Cãng vi Hang hãi Vüng Thu, UBND thj xã Phü M và các c quan lien quan 
dé dtrgc hung dn hoàn thin các thu tiic. 

3. Giao các Sâ: Tài nguyen và Môi trixO'ng, Xây drng, Giao thông van  tãi, 
Cãng vii Hang hãi VQng Tàu, UBND thj xa Phü M và các cci quan có lien quan 
hu(ing dn Cong ty C phán Cãng logistics Phü M5 2-MR thirc hin các thu tiic 
theo thâm quyên khi Cong ty lien h./.;: 



UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ XÂY DỰNG   

 

Số:        /SXD-QLXD 

V/v ý kiến liên quan đến kiến nghị của 

Công ty Cổ phần cảng logistics Phú 

Mỹ 2 - MR về tận dụng vật chất nạo 

vét làm vật liệu san lấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  08  tháng  3  năm 2022 

 
 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR 
 
 

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 40/CV-XD ngày 07/3/2022 của Quý 

Công ty về việc đề nghị có ý kiến về sự phù hợp về thành phần cơ lý của vất 

chất nạo vét để sử dụng làm vật liệu san lấp khu đất của dự án Cảng thủy nội địa 

và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát. Vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi 

công hạng mục Nạo vét khu nước trước cảng thuộc dự án Cảng thủy nội địa và 

kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát do Quý Công ty cung cấp (đính kèm kết quả phân 

tích mẫu số 345-05/21-2.35/KQPT ngày 12/5/2021 và số 363-05/21-4.6/KQPT 

ngày 18/5/2021 do Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh 

lao động thực hiện) đã xác định được tính chất và thành phần của vật chất nạo 

vét khu nước trước bến Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát không 

có hàm lượng các chất thải nguy hại vượt ngưỡng theo quy định tại QCVN 

07:2009/BTNMT. Theo đó, Sở Xây dựng nhận thấy việc Quý Công ty đề xuất 

thu hồi khối lượng vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng trong khu đất dự kiến 

triển khai dự án có diện tích khoảng 7,04 héc-ta (do Quý Công ty làm chủ đầu 

tư) là có thể chấp thuận được.  

Công ty Cổ phần cảng logistics Phú Mỹ 2 - MR chịu trách nhiệm về tính 

pháp lý của các nội dung báo cáo về hồ sơ triển khai dự án nêu trên; hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của kết quả phân tích thành 

phần vật chất nạo vét trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và biện pháp tổ 

chức thi công mà Quý Công ty cung cấp. 

Sở Xây dựng có ý kiến như trên để Quý Công ty biết, triển khai các công 

việc liên quan./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở TNMT (để biết); 

- Lưu: VT, QLXDDXL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tạ Quốc Trung 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /UBND-VP  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2022 

V/v cấp giấy phép môi trường cho 

dự án Cảng thuỷ nội địa và  

kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát 

  

 

    Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2 - MR  

  

 Xét Tờ trình số ……./TTr-STNMT ngày   … /    ... /2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường liên quan đến việc cấp giấy phép môi trường cho dự án 

Cảng thuỷ nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát, Ủy ban nhân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Mỏ Nhát tại KCN Phú Mỹ 

II mở rộng, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không 

thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại 

Khoản 1  Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Khoản 5 Điều 25 của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/ 01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự án thuộc đối tượng phải có giấy 

phép môi trường, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đối với dự án thuộc 

UBND thị xã Phú Mỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 39, Khoản 4 Điều 41 của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng Logistics Phú Mỹ 2- MR nộp hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép môi trường dự án về UBND thị xã Phú Mỹ để được xem xét, 

giải quyết theo quy định./. 

 (Đính kèm văn bản số ……./TTr-STNMT ngày ……/    …   /2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường) 

Nơi nhận:                                                              

- Như trên;                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TNMT; 

- Ban quản lý các KCN; 
- UBND thị xã Phú Mỹ; 

- Lưu: VT, KT7 

 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                   Nguyễn Công Vinh 
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