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FJng Nai, ngàyJ-7 tháng 4'! nãm 2021 

KInh gi:ri: Các doanh nghip thuQc các KCN trên dja bàn tinh Dng Nai 

Ngày 14/10/202 1, Tang cijc Môi tnthng có van bàn s 2999/TCMT-CPUr v vic 
hiiâng dan xac djnh hành vi vi phm hành chInh trong linh virc bão v môi tnrng 
(BVMT). Vê viêc nay, Ban Quàn 1 các KCN có kiên nhix sau: 

1- Các doanh nghip dã di.rçc Ca quan có thm quyn phé duyt báo cáo dánh giá 
tác dng môi trumg (DTM) (bao gôm cá Dê an BVMT chi tiêt) hoc dang k Ké hoch 
BVMT (bao gôm cá ctê an BVMT don giãn) nhixng trong qua trInh hot dng san xut 
nêu doanh nghip tier "ma rn quy mô, náng cong suát hoc thay dOi cong ngh (san 
xuât, xi l chat thai,)" thuc dôi tiiqng phâi 1p báo cáo DTM (quy djnh tai so thir tir 
105 Phii 1ic II Nghj djnh 40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa Chinh phü) nhiing không 
1p báo cáo DTM thl sê bj xi:r 1 vi phm hânh chinh trong lTnh virc BVMT. 

2- Can cir quy djnh tai  Dim d Khoân 10 Diu lNghi djnh s 55/2021/ND-CP 
ngày 24/5/202 1 cüa ChInh phü (chinh slra bô sung Diem d, Khoán 4, Diêu 11, Nghj 
djnh so 155/2016/ND-CP), hành vi vi phm nêu trên sê bj áp dctng xi:r pht hành chInh 
trong 1mb v1rc bão v môi tnthng theo hành vi "KhOng có báo cáo dánh giá tác d5ng 
mOi trwàng ducicphê duyt" và mirc xü phtt dôi tâi To chirc tir: 300.000.000 dông den 
400.000.000 dông. 

D nghj các doanh nghip luu tuân thu Lut Bào v môi tru&ng vá các quy djnh 
lien quan, khi có thay dôi phâi báo cáo cac ca quan có thâm quyên phê duyt Báo cáo 
DTM, không tr thc hin. Nêu tir triên khai thrc hin së bj xü 1 vi phm hânh 
chInh ye BVMT nhu trên. 

Ban Quãn 1 các KCN thông báo dn các doanh nghip d bit, thirc hin. 
Trân trvng./.—..LLV 
(DInh kern: Van ban 2999/TC'MT-C'PTTr ngày 14/10/2021 cza TOng cyc MOi trtràng,) 

Noinhân: 
- Nhu trén; 
- sa Tài nguyen và MOi tnthng; 
- PhOng Tài nguyen và MOi tnrmg TP. Bién HOa, 
TP. Long Khánh và các huyn; 
- Các Cty Du ti.r ha tang KCN; 
- Các Phó Tru&ng Ban; 
- Các Phông, Trung tam; 
- Website cüa BQL; 
- Liru: VT, MT (NT). 
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BC) TAT NGUYEN VA MÔT TR1YONG CONG HOA xA HQI Cliii NGHIA VI1T NAM 
TONG CVC  MO! TRIX(NG Dc 1p -  T do -  Hnh phüc 

S6: 2999 /TCMT-CPTTr 
V/v huàng dn xác djnh các hnh vi vi pham 
hiiih  chinh trong 1inh virc bào v môi tnr&ng 

Ha Ni, ngày 14 rháng 10 nám 2021 

KInh gCri: Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip tinh BOng Nai 
(dia chi: s6 26, dithng 2A, KCN Biên Hôa II, thành phô Biên Hàa, tinh Bong Nai) 

Phüc dáp COng van s 2519/KCNDN-MT ngày 15 tháng 7 nãm 2021 cüa 
Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip tinh Bong Nai ye vic hisóng dan xác djrih 
các hãnh vi vi pham hành chmnh trong llnh wc bão v mOi tnthng lien quan den 
thi tuc môi trithng, sau khi nghiên ciru nôi dung COng van nêu trên, TOng cuc 
MOi tnthng có kiên nhu sau: 

1. Tai Dim 3 Muc I Phu luc kern theo Nghi djnh s6 40/2019/ND-CP 
ngày 13 tháng 5 nãm 2019 cia ChInh phü sira dôi, bô sung rnt so diêu ci.ia các 
nghj dnh quy dnh chi tiêt, huxnig dan thi hành Lut Rio v mOi tnrO!ng (Nghj 
dinh sO 40/2019/ND-CP) süa dOi, ho sung Ph' 1iic II cüa Nghj djnh sO 
18/2015/ND-CP ngày 14 tháng 02 närn 2015 cüa Chinh phü quy dnh ye quy 
hooch báo v môi tnr&ng, dánh giá rnôi truàng chiên luqc, dánh giá tác dng 
môi tnr&ng và ké hoach bâo ye rnOi tnr&ng quy dinh nhtr sau: Các thi an dâu tu 
m& rng quy mô, nâng cong suât hoäc thay dôi cong ngh (san xut. xir 1 chat 
thai) cita c so san xuát, kinh doanh, dich vu clang hot dng; Dir an dâu ttr mô 
rng quy mO, hay dôi lo?i hmnh san xuât cUa khu cong nghip clang hoit clng (so 
thtr ti.r 105 cüa Phii 1iic II) thuc dôi tuQng phãi 1p báo cáo dánh giá tác dng 
mOi tnthng khi có tong quy rnô, cong suât (tInh tong cã phán c sO, khu cong 
nghip clang hoat diông và phân mô rng, náng cong suât) tâi mrc tuong thrcing 
vth dir an tai cot 3 thu ttr tir 01 den 104 Phu luc nay và thuOc  doi ti.rçin phâi 
clang k3 kê hoach bão v môi ththn khi có tOng quy rnô, cOng suât (tmnh tong câ 
phãn Co sO clang hoat dông vã phán mO rng, nâng cong suát) tOi rnñc tucmg 
throng vói dir an tai  cOt 5 thu ttr ttr 01 den 104 Phu luc nay. 

2. Tai Khoân 6 Diu 4 Thông tir s 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 thán 
12 näm 2019 cüa Bô Tài nguyen vã MOi trtx&ng quy chub chi tiet thi hành mOt  so 
clieu cüa Nghi dinh sO 40/2019tND-CP, dôi vOi các co sO, khu cOng nghip, dir 
an cia di vào vn hanh có nhthig thay dOi không thuOc  tnr&ng hcvp quy djnh t?i  so 
thu tt.r 105 Phu luc II Muc I Phu luc ban hành kern theo Nghi dh so 
40/2019/ND-CP, chU co sO, khu cong nghip, dir an tLr quyêt djnh, không phãi 
báo cáo cci quan phé duyt báo cáo dánh giá tác dOng  rnOi tnthng nhtmg chiu 
trách nhirn tnxOc pháp luãt ye quyêt dirih cUa mInh. 

Nhtr vty, theo nôi dung d nghi tai Cong van s 2519/KCNDN-MT nêu 
trén, các doanh nghiêp cia di vào hoat dông và san xuát vtrot cong suát duçic co 
quan có tháni quyén phé duyt/xác nhan hoäc thay dOi bin pháp, cong ngh xü 



1 nu6c thai thi các doanh nghip nay sê bi xü phit vi pham hành chInh vó'i hành 
vi "Khong có báo cáo dánh giá tthc dng mOi tnthng thrQ'c pile thiyt" hoc 
"KIiOng có ban kJ hoçzch btho v mOi tnrôlig thrQc xác nhn" tuang rng vói tong 
quy mô. cOng suãt san xuât sau khi rn rng, nâng cong suât theo quy djnh. 

TOng ciic MOi tnthng gcri Qu Ban tê nghiên cru. thuc hin bão darn 
dung quy djnh pháp 1ut./. 

JNG CUC TR1 raNG 
CUC TRUaNG 

, '1 

Hwng Th!n 

iVol izliçu;z: 

- Nhtr trén: 
- TCT Nguyen Van Thi (dé bAo cto): 
- Uni: VT (VAO5). 
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