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QUYET DNH 
Phê duyt diu chinh ni dung Quyt d!nh phê duyt báo cáo ctánh giá tác 
dng môi truong cüa diF an "Nhà may san xut chi tit thit bj khI nell vó'i 

cong sut 3.000 tn san phm/nãm (không bao gm cong don xi m) và san 
xut các thit bj diu khin tr dng cong sut 1.24 1.000 san phm/nám, 
tirong throng 586 tn/nãm (không bao gm cong doin xi mg)" tii Lô B2, 

B4, KCN Long Bfrc, huyn Long Thành, tinh Bng Nai cüa Cong ty TNIffl 
SMC Manufacturing (Vit Nam) 

TRI1(NG BAN BAN QUAN LV CAC KHU CONG NGHIP BONG NM 

Can c&Luat Báo v môi truông ngày 23/6/2014, 
Can ci Nghj djnh s6 18/2015/ND-GP ngày 14/02/2015 cza ChInh phü quy 

djnh ye quy hoqch báo v môi triràng, dánh giá môi trithng chiên hrcrc, dánh giá 
tác d5ng mói tru'diig và kê hoçzch báo v môi trzthng, 

Can cz Nghj djnh s 40/2019/ND-CF ngày 13/5/2019 cia CvhInh phi tha 
dot, bO sung mt so diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiét, hu'ó'ng dan thi hành 
Luçt Báo v môi tru-Ong; 

Cán cii- Thông tu' s6 25/2019/TI'-BTNMT ngày 31/12/2019 cáa B5 tru'dng B5 
Tài nguyen và MOi trirOiig quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Nghj djnh so 
40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cüa ChInhphz tha dOt, bô sung mt sO 
diêu cia các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hwóng dan thi hành LuçIt Báo v mOi 
tru'Ong và quy djnh quán l•j hoçit d5ng djch vy quan trác mOi fru'Ong; 

án c& Quyé't djnh sd 34/2021/QD-UBND ngày 12/8/2021 cia UBND tinh 
Dóng Nat ye vic ban hành quy djnh ye chi-c náng, nhim vy, quyên hgn và ca 
câu to cháv cia Ban Quán lj các KCN Dông Nai; 

Cán ci' Quyé't djnh s6 5062/QD-UBND ngày 31/12/2020 cla UBND tinh 
DOng Nai ye vic zy quyên Ban Quán l các KCN DOng Nat tO chec thc hin 
thám djnh vàphê duyt báo cáo dánh giá tác dç5ng môt tru'O'ng dOt v&i các d4s an 
dâu tit trong KCN trên dja bàn tinh DOng Nat; 

Can ci Quyê't djnh sd 396/QD-KCWDN ngày 10/9/2021 cüa Ban Quán lj 
các KCN Dông Nai ye vic phê duyt báo cáo dánh giá tác dçäng môt tru'Ong cza 
13w an, 

Xét nç5i dung van ban sd 01/C V-SMC ngày 26/10/2021 và van bàn sO' 02/CV-
SMC ngày 08/11/2021 cia COng ty TNHH SMC Manufacturing (Vit Nam) và ho 
so' d nghj chap thun ye môt tru'Ong cza Di' an; 

Theo d nghj cia FhOng Quán l3 Tat nguyen và Môt tru'àng — Ban Quán l 
các KCN 

S 26, Dixmg 2A, KCN Biên Hôa II, Thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
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QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt diu chinh ni dung Phii liic kern theo Quyt djnh s 
396/QD-KCNDN ngày 10/9/2021 cüa Ban Quân l các KCN Dông Nai ye vic 
phé duyt báo cáo ctánh giá tác dng môi tru&ng cUa Dr an "Nhà may san xuât 
chi tiêt thiêt bj khI nén vâi cong suât 3.000 tn san phâmlnäm (khong bao gôrn 
cOng don xi m) và san xuât các thiêt bj diêu khiên tir dng cong suât 
1.24 1.000 san phâmlnãm, tucing diicng 586 tânlnäm (khong bao gôm cOng doan 
xi ma)" cüa Cong ty TNHH SMC Manufacturing (Vit Nam) ti Lô B2, B4, 
KCN Long Düc, huyn Long Thành, tinh Dông Nai, the nhu sau: 

1. Ni dung dä phê duyt: 
"3.1. Cong trinh thu gom, xir 1 bii, khI thai: 
- Giai doan 2: 
+ Lap dt 01 H thng xü l khI thai tü cüa là nung t.n diing nhOm viin t1r 

quy trInh san xuât cOng suât thiêt kê 57.600 m3/gi." 
2. Ni dung diu chinh: 
"3.1. Cong trInh thu gom, xu ly  biii, khI thai: 
- Giai doan 2: 
+ Lp dt 01 He thng xr l khI thai tü cüa là nung t.n dung nhôm viln tü 

quy trInh san xuât cOng suât thiêt ké 60.000 m3Igi." 
Diu 2. Trách nhiêrn cUa chü dix an 
Chü dir an chi duçic thrc hin thay c1i ti Diu 1 vOi các yêu cu bt buc 

sau day: 
- Dam bão vic diu chinh nêu trén khOng lam thay di quy mô, cong sut cUa 

dir an, không lam thay dôi cong ngh xir 1 chat thai cüa di,r an có khã näng tác 
dng xâu den môi trueing so vài ni dung báo cáo DTM và Quyêt djnh phê duyt 
so 396/QD-KCNDN ngày 10/09/202 1 cüa Ban Quân l các KCN Dông Nai. 

- Chju trách nhim truâc pháp lust nu d xãy ra sir c rài ro trong qua 
trInh thrc hiên. 

- Tip tçic thuc hin dy dü các ni dung khác cüaQuyt djnh s 398/QD-
KCNDN ngày 10/09/2021 cüa Ban Quân l các KCN Dông Nai. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k và diu chinh 
Quy& djnh s 396/QD-KCNDN ngày 10/09/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN 
Dông NaiJ 

Ntiinhân: 
- Cong ty TNHH SMC Manufacturing (Vit Nam); 
- B Tài nguyen và Môi tnr&ng; 
- UBND tinh; } (de bao cao) 

- S Tài nguyen và Môi tri.thng; 
- UBND huyn Long Thành; 
- Cong ty TNI-IH Dâu hr Long Dire; 
- Website cüa BQL; 
- Liru VT, MT (NT). 
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