
Phụ lục IV 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

 (Kèm theo Giấy phép môi trường số:           /GPMT-UBND ngày        /11/2022                   

của UBND tỉnh Nam Định) 

 

Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam có trách nhiệm thực hiện: 

- Tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; 

thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Giấy phép môi trường đã được cấp. 

 - Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật phòng chống và ứng phó sự 

cố môi trường, chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt 

hại do sự cố gây ra; các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng 

cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự 

án. Chịu trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường trong 

trường hợp gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác xung 

quanh khu vực thực hiện Dự án. 

 - Bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, 

phòng ngừa, ứng phó các sự cố về môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

Định kỳ kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm 

bảo hiệu quả thu gom, xử lý. 

 - Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất 

theo quy định của pháp luật./. 
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