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QUYET BNH 
A A A A A A p Phe duyçt dieu chinh ni dung Quyet ct!nh phe duyçt bao cao danh gia tac 

dng môi trir?rng cüa dir an "Nhà may san xut các thit bj diu khin tir 
dng (xi lanh, van, ciim van, d van,...) cong sut: 466.000.000 b san 

phm/nàm (tirong throng: 5.900 tn san phm/nàm) bao gm cong don xi 
mi trên b mt các thit b1 cong sut: 403 tn/nãm; San xut vö xi lanh 

cong sut: 810 tn san phâm/nàm (kh6ng bao gm cong doin xi m)" ti Lô 
K, durông N2-5, KCN Long Dfrc, huyn Long Thành, tinh Ding Nai 

cüa Cong ty  TNHH SMC Manufacturing (Vit Nam) 

TRIJ?ING BAN BAN QUAN LY CAC KIIU CONG NGHIP BONG NM 

Can cz Lut Báo v rnôi trwô'ng ngày 23/6/2014, 
Can c' Nghj djnh so 18/2015/ND-CF ngày 14/02/2015 cta ChInh phz quy 

djnh ye quy hoçwh báo v rnOi tru'àng, dánh giá mOi tru'&ng chién iwic, dánh giá 
tác dc5ng mOi tnthng và kéhoach báo v mOi trithng, 

Can c& Nghj djnh sO 40/2019/ND-CF ngày 13/5/2019 cia hInh phü s&a 
dOi, bô sung mt sO diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, hu'áng dan thi hành 
Luçt Báo v môi fru'ôiig, 

C'àn ci' Thông tu' sO 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cia B5 tru'Ong B3 
Tài nguyen và MOi trwOng quy djnh chi tiêt thi han/i mç3t sO diêu cza Nghj dfnh sO 
40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia ChInhphü tha dOi, hO sung mç3t so 
diêu cza các nghj dfnh  quy djnh chi tiêt, hu'óng dan thu hành Lu2t Báo ye môi 
trur3ng và quy dfn/i quán lj hogt dc3ng dich vy quan tràc môi hOiig, 

án ci Quyêt djnh sO 34/2021/QD-UBND ngày 12/8/2021 cáa UBND tinh 
DOngNai ye vic ban hành quy djnh ye cht'c nàng, nhiêm vu, quyên hgn và co' 
câu tO ch&c cüa Ban Quán lj các KCN DOng Nai; 

Can cz Quyét djnh sO 5062/QD-UBND ngày 31/12/2020 cáa UBND tinh 
DOng Nai ye vic ty quyên Ban Quán lj các KCN Dóng Nai tO chic thrc hin 
thám djnh vàphê duyt báo cáo dánh giá tác dçng mOi trtr&ng dOi vó'i các dy an 
dáu tu' trong KCNtrên df a bàn tinh Dông Nai; 

Can cz Quyêt djnh sO 398/QD-KCNDN ngày 10/09/2021 cia Ban Quán l 
các KCN Dóng Nai ye vic phê duyt báo cáo dánh giá tác d5ng mOi trir&ng cza 
Du' án, 

Xét ni dung van ban sO' 06-21/SMCJ ngày 29/10/2021, van bàn s 07-
21/SMCJ ngày 09/11/2021 và ha so' dê nghj diêu chin/i báo cáo dánh giá tác 
dc3ng mOi trtrd'ng dt an cia COng ty TNHHSMC Manufacturing (Viêt Nam,); 

Theo d nghj cáa PhOng Quán lj Tài nguyen yà MOi tru'àng — Ban Quán lj 
các KCN 

QUYET B!NH: 
Bin 1. Phé duyt diu chinh nOi dung Phi 1iic kern theo Quyt djnh s 
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398/QD-KCNDN ngày 10/09/202 1 cüa Ban Quán 12 các KCN Dng Nai v vic 
phé duyt báo cáo dánh giá tác dng môi tnr&ng cüa Di,r an "Nhà may san xut 
các thiêt bj diêu khiên tr dng (xi lanh, van, ciim van, d van,...) cong suit: 
466.000.000 b san phâmlnAm (tixcmg diiung: 5.900 tan san phâmlnàm) bao 
gôm cong dotn xi m. trén be mt các thiét bj cong su.t: 403 thnlnam; San xut 
vO xi lanh cong suât: 810 tan san phâm/nam (khong bao gm cong do?n xi ma)" 
cüa Cong ty TNHH SMC Manufacturing (Vit Nam) tai Lô K, dithng N2-.5, 
KCN Long Di'rc, huyên Long Thành, tinh DOng Nai, ci,i the nhii sau: 

1. Ni dung dAphê duyt: 
"3.1. Cong trInh thu gom, xii' I btui, khI thai: 
- Giai doan 2: 
+ 01 h thông xü 1 khI thai tir cong doan dánh bong cong suât thiêt k 

2.100 m3/giä. Quy trInh xü 1 nhu sau: KhI thai - Tháp nii6c - Ong thai - MOi truäng. 
+ 01 h thông xi:r 1 khI thai tü cong doan thii dtng hóa cOng suât thiét k 

7.200 m3/gi. Quy trInh xü 1 nhir sau: KhI thai 
- Tháp nuOc - Ong thai - Môi trithng. 

+ 01 h thông xir 1 khi thai ti.'r cOng doan mi Niken cong suât thiêt kê 
18.000 m3/giä. Quy trInh xü 1 nhix sau: KhI thai - Hap th NaOH -* Ong thai 
- Môi trixng. 

-Giaidoan3: 
+ 01 h thông x1r 1 biii, khI thai tü qua trInh sun (01 h thông cOng suât 

thiêt ké 3 0.000 m3/gi&). Quy trinh xü 1 nhu sau: biii, hui dung mOi -* Tháp niiâc -~ Ong thai -~ Môi tnthng." 
2. Ni dung diéu chinh: 
"3.1. Cong trInh thu gom, xii' 1 byi, khi thai: 
-Giaidoan2: 
+ 01 h thông xir 1 khI thai tir cong don dánh bong cong suât thiêt ké 

1.500 m3/gi. Quy trInh xi:r 1 nhu sau: KhI thai - Tháp nuóc -* Ong thai - 
Môitrithng. 

+ 01 h thông xü 1 khI thai tü cOng doan th1i dng hóa cong suât 6.000 
m3/gi. Quy trInh xtr 1 nhii sau: KhI thai - Tháp nuâc -p Ong thai - Môi trix&ng. 

+ 01 h thông xr 1 khi thai tr cOng doan m Niken cOng suât thiêt ké 
13.200 m3/gi. Quy trInh xi'r 1 nhu sau: KhI thai - Hap thi NaOH -f Ong thai 

MOi tru&ng. 
-Giaidoan3: 
+ 01 h thng xi:r 1 bii, khI thai tr qua trInh sun (01 h thông cOng suât 

thit k 30.000 m3/gi. Quy trInh xir 1 nhu sau: biii, hui dung mOi -* Mâng 
nuOc - Ong thai - MOi trung." 

Diu 2. Trách nhiém cüa chü dix an 
Chü dir an chi dixçc thirc hin thay di tai Diu 1 v6i các yêu cu b.t buôc 

saudây: 
- Dam bao viêc diu chinh nêu trén khOng lam thay dOi quy mO, cOng suât cüa 

dii an, khOng lam thay di cong ngh x1r 1 chat thai cüa dir an có kha nng tác 
dng xu dn mOi tru&ng so vol ni dung báo cáo DTM và Quyét djnh phê duyt 
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s 398/QD-KCNDN ngây 10/09/2021 cUa Ban Quân 1 các KCN Dng Nai. 

- Chju trách nhim trithc pháp 1ut nu ct xãy ra s1 c, rüi ro trong qua 
trInh thuc hién. 

- Tip tic thrc hin dy dü các ni dung khac cüa Quy& djnh s 398/QD-
KCNDN ngày 10/09/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tü ngày k và diu chinh 
Quyêt djnh so 398/QD-KCNDN ngày 10/09/202 1 cüa Ban Quãn 1 các KCN 
Dông Nai 

Noinhân: 
- Cong ty TN}111 SMC Manufacturing (Vit Nam); 
- B Tài nguyen và Môi trtthng; 
- UBND tinh; 
- S& Tài nguyen và Môi truông; 
- UBND huyn Long Thành; 
- Cong ty TNHH Du tu Long D(rc; 
- Website cüa BQL; 
- Luu VT, MT (NT). 

(d báo cáo) 
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