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V/v Trin khai Ngh djnh s 
54/2021tND-CP ngày 21/5/2021 cüa 
ChInh phi quy dnh ye dánh giá so b tác 
dng môi trithng khi thrc hin ho so 
thuôc lTnh vuc dâu tu. 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phUc 

Dng Nai, ngày /16 tháng fnam 2021. 

KInh glri: 
- Các doanh nghiêp trong khu cong nghip; 
- Các Cong ty kinh doanh h tang khu cong nghip. 

Ngày 21/5/202 1, ChInh phü ban hành Nghj djnh s 54/2021/ND-CP quy djnh 
v dánh giá s b tác dng môi trueing. 

Theo quy djnh ti Nghi dirth s 54/2021 /ND-CP, dir an thuôc din cp Giy 
chtrng nhn däng k du tu, tth truông hqp cp Gi.y chi.'rng nMn däng k du tu 
theo yeu cu cüa nba du tu quy djnh tçu Phy lye II Myc I Phy lyc ban hành kern 
theo Nghi ctjnh 40/2019/ND-CF ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü thuc dôi tuçmg 
phãi th.rc hin ctánh giá s b tác dng mOi tnrtmg. 

Theo quy djnh ti Diu 75 Lut D.0 tu nàm 2020, di vâi các di ti.rçmg 
quy djnh tai Diu 18 Lut Bão v Môi truông 2014, cp có thm quyn can cü 
dánh giá so b tác dng môi tru&ng d chp thun chü trucng dAu tu, cp Giy 
chirng nhn dang k) du tu, tth trumg hç'p cp Giy chiiErng nhn clang k du tu 
theo yeu cu cüa nhâ d.0 tu. 

Can Cu quy djnh nêu trén, Ban Quàn 1 các Khu cong nghip thông báo dn 
các doanh nghip trong khu cOng nghip, các Cong ty kinh doanh h thng khu cOng 

nghiêp bit d thuc hiên khi clang k)" dir an d.0 tu mdi; dng th&i hithng dn các Nhà 

du tu th1rc hin clung thu tiic v mOi tnrông khi clang k d? an dâu tu trong khu 
cOng nghip. 

Trân tr9ng./. 
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