
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

S6:  4Th  /QD-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc  lap - Ti do - Hnh phüc  

DngNai, ngày  -i2-  tháng' nãm 2021 

QUYET DNH 
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trtrô'ng di1 an "Nhà may may và 
gia cong các san phm, phii kin dàng cho ngành giày (may và gia cong 
maycã phii kin cho giày, cong sut 10.000.000 dOi/nãm; san xut giày 

mau, cong suat 9.600 doi/nam; may cac chi tiet giay thanh giay thanh pham, 
cong sut 1.250.000 dôilnám)" cüa Cong ty TNHH August Sports ti D.rrng 

s 8, KCN Tam Phiró'c, thành p Biên Hôa, tinh Bong Nai 

TRU'ONG BAN BAN QUAN L'c CAC KIIU CONG NGHIP BONG NA! 

Can ci Luçt Báo v môi trwô'ng ngày 23/6/2014; 

Can cii' Nghj dinh s 18/2015/ND-cP ngày 14/02/2015 cza C'hInh phz quy 
djnh ye quy hoqch báo v mói tru'ông, dánh giá môi trw&ng chiên 1uc, dánh giá 
tác dç5ng môi tru'd'ng và ke' hogch báo v môi tru'àng; 

Can ci Nghj djnh sä' 40/2019/ND-CT ngày 13/5/2019 ca C'hInh phz tha 
dôi, bó sung mç5t s diu cza các nghj djnh quy djnh chi tilt, hiró'ng dái thi hành 
Lut Báo v môi tru'ông; 

Can ci Thông tic sl 25/2019/77-B TNMT ngày 3 1/12/2019 cia Bó tru'ó'ng Bç 
Tài nguyen và Môi tru'ô'ng quy djnh clii tilt thi hành mç5t sc5' diu cia Nghj djnh so 
40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cüa ChInhphi tha dOi, hO sung mt sO 
diu cia các nghj djnh quy djnh chi tilt, hithng dan thi hành Lut Báo v mOi 
tru'ông và quy djnh quán lj hogt d3ng djch vy quan trIc mOi lrzcông, 

Can ci Quylt djnh SI 34/2021/QD-UBND ngày 12/8/202] cia UBND tinh 

Dng Nai v vic ban hành quy djnh v chic náng, nhim vu, quyn hgn và cci 
clu td chic cia Ban Quán lj các KCNDng Nai; 

Can ci Quylt d.inh sl 5062/QD-UBND ngày 31/12/2020 cüa Ly ban N/ian 
dan tinh Dng Nai v viçc iy quyén Ban Quán lj các KCN DOng Nai tO chi'c 
thc hin thdm djnh và phê duyt báo cáo DTM dOi vó'i các dc an dâu tic trong 
KCN trên dja bàn tin/i DOng Nai; 

Theo van ban sl 4473/KcNDN-MT ngày 19/10/2021 cia Ban quán i cac 
KCN ye vic thông báo kêt qua thám djnh báo cáo DTM dic an cza GOng ty 
TNHH August Sports, 

Xét n$i dung báo cáo dánh giá tác dç3ng mOi tru'&ng dc an dã du'çrc chin/i 
sta, hO sung gzi kern van ban giái trinh sO 01/August ngày 26/8/202 1 cia C'Ong 
ty TNHH August Sports; 

Theo d nghj cüa Phông Quán lj Tài nguyen và MOi triràng — Ban Quán l) 
các KCN Dông Nai. 

S 26, dir?mg 2A, KCN Biên Hôa II, thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai 
DT: (0251)3893699-234 Fax: (0251) 3892379 
Email: bq1kcndongnai .gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trining cüa dir an "Nhà 
may may và gia cong các san phâm, phi kin dung cho ngành giày (may và gia 
cong may câ phii kin cho giày, cong suât 10.000.000 dOilnäm; san xuât giày 
mau, cong suât 9.600 dOi/nam; may các chi tiêt giày thành giày thành phâm, 
cong suât 1.250.000 dôi/nm)" tai  Dithng so 8, KCN Tam Phuâc, thành phô 
Biên Hôa, tinh Dông Nai (sau day gi là Dir an) duc 1p bi Cong ty TNHH 
August Sports (sau day gi là Chü dr an) vâi các ni dung chInh ti Phii hic ban 
hành kern theo Quyet djnh nay. 

Diu 2. Chü du an có các trách nhim thirc hin nghiém tue các yêu cu v 
báo v môi trirYng quy djnh tii Diêu 1 Quyêt djnh nay và các trách nhim khác 
theo quy dnh cüa pháp lust ye báo v mOi trix&ng. 

Diu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi truing cUa 
Dir an là can cir dê cci quan nba nuâc cap có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, 
giám sat vic th?c hin các yêu câu ye bào v môi trtring cüa Di,r an. 

Diu 4. Quy& dnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k và thay th 
Quyêt djnh phê duyt sO 325/QD-BQLDN ngày 13/9/2019 cüa Ban quãn l các 
Khu cOng nghip Dông Nai./.-z 

Niti nhân: 
- Chñ dir an; 
- B Tài nguyen và Môi trung (de báo cáo); 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- S& Tâi nguyen Va Môi trulng (phôi hcip); 
- UBND thành phô Biên Hôa (phôi hcip); 
- Cty CP Phát trién khu cong nghip TIn Nghia (phôi hçip); 
- Các Phó Tnr&ng Ban (phi hcp chi dao); 
- Các PhOng, bO phn (thrc hin); 
- Website BQL; 
- Liru VT, MT (NT). 
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Phu inc 
cAc NQI DUNG, YEU CAU yE BAO V MO! TR1XNG CUA Dc AN 
"Nhà may may và gia cong các san phm, phi kin dung cho ngành giày 

(may và gia cong may cã phui kin cho giày, cong sut 10.000.000 dôi/nám; 
A A A A. . .A . san xuat giay mau, cong suat 9.600 doilnam; may cac chi tiet giay thanh 

A A A A giay thanh pham, cong suat 1.250.000 doi/nam) cua Cong Iy TNHH 
August Sports tii throng s 8, KCN Tam Phtrfrc, 

thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
(Kern theo Quyê't djnh SO ...4H../QD-KCNDN ngày..&thángJ'Lnam 2021 

cáa Tru'áng ban Ban Quán l các KCNDóng Nai) 

1. Thông tin v Di an: 

1.1. Chü Dir an: Cong ty TNIHH August Sports. 

Dja chi lien h: Dung s 8, KCN Tam Phuóc, thành ph Biên Hôa, tinh 
Dông Nai. 

1.2. VI  trI Dir an: Dithng s 8, KCN Tam Phuâc, thânh ph Biên Hôa, tinh 
Dông Nai. 

1.3. Diên tIch dt sfr ding: 3 0.032,7 m2. 
A A A ., 1.4. Quy mo, cong suat cua Dir an: 

May va gia cong các san phâm, phii kin dung cho ngành giày (may vâ gia 
cOng may câ phii kin cho giày, cong suât 10.000.000 dôilnàm; san xuât giày 
mu, cOng suât 9.600 dôilnäm; may các chi tiêt giày thành giày thành phâm, 
cOng suât 1.250.000 dôilnäm). 

A A 9 A , 1.5. Cong nghç san xuat cua Di.r an: 

- Quy trInh in Logo m.t giày: Nguyen 1iu 
- CtIcht -* (1)/(2) - Dóng 

gói -* Nhp kho, xuât hang. 

(1) In Logo tir dng -* QC kim phm. 

(2) In Logo thu cOng -* QC kim phm -* Lam khô tir nhiên trong 12 gi. 
- Quy trInh gia cOng may mfl giày: Các chi ti& cüa mu giày -~ May nguyen 

1iu -* QC kiêm phâm, dóng gói - Mu giày ban thành phâm -* Nh.p kho, xuât 
hang. 

- Quy trInh san xu.t giày mu: (1) + (2) + (3) - GO rap vào phom -* ké 
djnh vj -+ GO rap vào dé - Kiêm tra, gi phom - Dóng gói -* Thành phâm. 

(1) D ngoàiJd EVA - Quét keo và sy -* Dan d - D hoàn. 
(2) Vái, da các loai -* ct/chät -* Quet keo, dan -* may - Diic lô, xâu 

day -+ Mu giày hoàn thin. 

(3) Phom, ty. 

- Quy trInh may các chi ti& thãnh giay thành phm: Nguyen 1iu - May 
các chi tit giày -* Dan dé giày, say -p Lap rap san phâm -+ Kiêm tra, dóng gói 
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Nhâp kho, thành phm. 

Dij an sir ding may moe thit bj hin hüu (cOn boat dng t&), phn b sung 
mllc tiéu si:r diing may moe mói 100% chua qua sü diing; không sir diing ph 
lieu trong qua trInh san xuât. 

1.6. Các hng miic cong trinh chInh cüa di1 an: 
- Tng din tIch các hang miic cong trInh chInh là 15.847 m2. 

- Din tIch dt b tn trng cay xanh, thàm cO: 6.007 m2, chim 2 1,68% 
din tIch dat (30.032,7 m2). 

2. Các tác dng môi trtrôiig chInh, chat thai phát sinh tfr Dir an: 

2.1. Các tác 1ng môi tr.rOng chinh cüa Dir an: 

- Ntnc thai sinh hoat phát sinh ti.'r qua trInh hoat  dng cüa cong nhân viên 
tai Nhà may; nithc thai phát sinh tü qua trInh v sinh vAn phông, nhà An; nuâc 
thai tr qua trInh san xuât (tü qua trinh v sinh thiêt bj may in chi'ra các cht rAn 
ki hrng, các hçp chat vô c nhu acid, bazo vo co, các tap  chat ln,...). 

- Bii, khI thai phát sinh tr qua trInh san xut (bi vãi, b11i da tir qua trInh 
may, qua trInh gO rap, hoi dung môi, hai keo t1r qua trInh pha mrc in, in logo), 
ti'r các phwmg tin 4n chuyên nguyen v.t lieu và san phâm. 

- Cht thai rn sinh boat, chit thai r.n cong nghip thông thizng, cht thai 
nguy hai phát sinh t1r hoat dng san xuât. 

2.2. Quy mô, tinh cht cüa biii, khI thai: 
- Biñ, khIthãi phát sinh tir qua trInh may thêu mu giày, mài phom, mài d& 

mài mu giày dé quét keo. Thành phân chü yêu là bii. 

- Hoi dung rnôi, hoi keo ti'r qua trInh pha rnirc in, in logo (bang tay), qua 
trInh quét keo, say keo giày. Thành phân chü yeu là các chat h&u ci bay hcii 
(VOCS) trong Các loai  hóa chat nhis keo, chat lam c(rng, chat xir l có thành phãn 
chInh là chat két dInh (polymer) và dung môi hihi cci nhu Ethyl Ethanoate, Hexan, 
1 ,6-diisocyanato, Methyl Acetone, Acrylic acid — vinyl acetate, Butanone,... chiêm 
tS'letü 15-85%. 

2.3. Quy mô, tInh cht cüa ntr&c thai: 

- Nithc thai sinh hoat và nhà an: Khoãng 36 m3/ngày.dêm (300 ngiRii). 
Thông so d.c tnrng: Chat rAn lo h:rng (TSS), BOD5, COD, Amoni, Tong Nitci 
(N), Tong PhOt pho (P), Dâu m dng thirc 4t; Coliform. 

- Nuâc thai san xut: NizOc thai san xut th qua trInh v sinh thit bj may in 
chra cac chat rAn ici li:rng, cac hqp chat vô cci nhu acid, bazo vô cci, cac tap  chat 
1n,... Li.ru luqng phát sinh 6 m3/ngay. 

A 9 9 A A A 2.4. Quy mo, tinh chat cua chat thai ran cong nghiçp thong thtrong: 

- Cht thai rn cong nghip thông thiz&ng phát sinh trong qua trInh san xut 
vâi khi hrç'ng khoãng 2.546,9 kg/thang, bao gôm: các loai  vãi viin, da vin, chi 
viin, ng chi ti'r qua trmnh cat, chat, may gia cOng, bao bI dóng gói, thüng carton, 
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müt xp, day njch kin hang, và ion ph 1iu, giy thai,... 

- Chat thai ran sinh hoat phát sinh tü hoat dng cüa cong nhân viên phát 
sinh khoãng 3.900 kgltháng, bao gôm: bao bI, vO ion nuâc giái khát, hp dimg 
thüc an, thirc an thi.'ra,... 

2.5. Quy mô, tInh chat cüa chat thai nguy h,i: 
- Khi hrçing: khoãng 10.030 kg/nãm. 

- Thành phAn: Mirc in, hp mirc in thai; bong den hu'nh quang thai; du 
nhàt thai; giè lau, vái, chat hap thii nhim thành phân nguy hai thai (dInh d.0 và 
boa chat,. . .); thüng dirng dâu nhât thai, hoá chat,... 

3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi trirb'ng cüa Dir an: 

3.1. Cong trInh thu gom, xii 1 bii, khI thai: 

- L.p dt 01 H thng x1r i hoi dung môi tii qua trInh pha m1rc in, in logo 
(thu cong) cong suât 3 0.000 m3/gR (hiên hiu,). 

- Lp dt 01 He thng xir 1 hoi dung môi ttr qua trInh quét keo, sy keo tai 
khu vrc san xuât giày mâu cong suât 7.500 m3/gi (hin 

- Lp d.t 01 H thng xir 1 hoi dung môi tü qua trInh quét keo, sy keo tai 
khu vrc san xuât giày thành phâm cong suât 30.000 m3/gi (lap dçt móV. 

3.2. V thu gom Va xii J ntr&c thai: 

- H thng thoát nuóc mua cüa dir an dã duçyc xây drng tách riêng vói he 
thông thoát nuóc thai và dugc dâu nôi vfci h thông thoát rnr&c mua cüa KCN tai 
01 diem trén disng so 8 cüa KCN Tam Phuc. 

- Nisâc thai sinh boat (sau xr 1 so b qua b t1r hoai 03 ngan) vâ nhà an, 
nuâc thai tr qua trInh v sinh khuon in, v sinh may moe duc thu gom ye h 
thông xi:r 1 nuOc thai ciic b cong suât 45 m3/ngày dé xir 1 tnróc khi dau noi ye 
nhà may xi:r 1 nuóc thai tp trung cüa KCN Tam Phuóc tai  01 vi trI dâu nôi trên 
du?ngsô8. 

- Bun tü b t1r hoai duoc giao cho don vj có chirc náng xü 1 theo quy djnh. 

- Yêu cu v bâo v môi tnrng: 

+ Thuc hiên tách riêng triêt d tuyn thu gom, thoát nithc mua và nuóc thai 
cüaDuán. 

+ Dam bâo toàn bô nuOc thai di.ric thu gorn, xi:r 1 dat  giài  han  tip nhn 
nuâc thai cüa KCN Tam PhuOc, trithc khi dâu nôi vào Nba may xir l nuc thai 
tp trung cüa KCN Tam Phuâc. 

+ B tn vi trI du ni nu&c thai a vi tn thuân lcyi, minh bach  cho viêc kim 
tra, giám sat. 

+ K hçp dng x1r 1 rnr6c thai vOi Cong ty du tu ha thng KCN Tam 
Phrncc. 

3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, liru gifr, quail 1, xfr 1 chat thai 
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sinh hot, cht thai rn cong nghip thông thu*ng 

- B trI cac thüng chra cht thai r.n sinh hoat ti các khu virc có phát sinh 
và thu gom ye khu liru giü chat thai sinh hot din tich 30 m2. Bô trI khu liru 
gic chat thai rn cong nghip thông thi.thng Co din tIch: 150 m2  dé luu giü tam 
th&i, sau do dizçic chuyên giao cho &Tn vj có chirc näng 4n chuyên, xir 1 theo 
ding quy djnh. 

- Yêu cu v báo v môi tru&ng: 

+ Thu gom, xü l các loai  chat thai rn sinh hoat và chit thai r.n cOng 
nghip thông thithng phát sinh trong qua trInh thirc hin Dr an dam báo các yêu 
cau ye an toàn và v sinh mOi tru&ng theo quy djnh tai Nghj djnh sO 
38/201 5IND-CP ngày 24/4/2015 ye quân l chat thai và phê lieu; Nghj djnh so 
40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa ChInh phü ye si'ra dôi, bô sung mt so thou 
cüa các nghj djnh quy djnh chi tiOt, hu&ng dan thi hành Lut Bão v mOi tnrng; 
có bin pháp kiOm soát, thu gom chat thai lông rô ri tai  khu vrc luu giU. 

+ K hçp dng vâi các dm vi có chrc näng thu gom, vn chuyn, x1r l 
loai chat thai ran cong nghip thông thiing theo quy djnh. 

3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, Itru gifr, xir 1 chit thai nguy hii 
(CTNH): 

- B trI khu luu gii CTNH (din tich 120 m2) d liru gii tam  thO'i, sau do 
drrc chuyn giao cho &in vj có chirc nàng 4n chuyOn, xr l theo dung quy 
djnh. 

- YOu cu v báo v môi truYng: 

+ Thu gom, xr l các l°ai  chat thai nguy hai  phát sinh trong qua trInh thirc 
hin Dix an dam bào các yeu câu ye an toàn và v sinh môi trixtmg theo quy dnh 
tai Nghj djnh sO 40/2019/ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü ye süa dOi, bô 
sung mt so thOu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiOt, huàng dan thi hành Lut 
Bao v môi tnn'mg và Thông tir sO 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 cüa B 
Tài nguyen và Môi tnthng ye quân l chat thai nguy hai;  có bin pháp kiOm soát, 
thu gom CTNH lông rO ri tai  khu vlrc liru giC. 

+ K hap dtng vth các don vi cO chic nãng thu gom, 4n chuyM, xr 1 các 
1°ai chat thai nguy hai  theo quy djnh. 

3.5. Bin pháp giãm thiu ô nhim ting n, d rung và các ô nhim 
khác: 

Thirc hin bin pháp giâm thiu ting n phát sinh tü boat  dng cüa di1 an; 
th?c hin các bin pháp kiOm soát, giãm thiêu müi hôi, không phát tan müi hôi 
khó chju hoc gay ô nhim môi tru?mg theo các bin pháp dä dê xuât trong báo 
báo dánh giá tác dng mOi truxng dã phê duyt. 

3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngtra và ung phó sir c môi truo'ng: 

- Dam bâo ngun hrc, trang thi& bj dáp üng khã nàng phông ngi'xa và ing 
phó sir cô mOi trixng; thrc hin quy djnh pháp lut ye an toân phOng cháy chcta 
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cháy, an toàn lao dng, quãn 1 tài nguyen nucc, an toàn boa cht và các quy 
djnh pháp 1u.t có lien quan khác. 

- Xây dirng phung an, k hoachlbien pháp bâo v môi tnr&ng và phông 
ngt'ra, irn phó sir cô hóa chat nguy hiêm trong cong nghip trInh cci quan có 
thâm quyên phê duyt theo quy djnh hin hành. 

4. Danh mtic cong trInh bão v mOi tr.rô'ng chInh cüa Dir an: 

- 01 H thng xà l hth dung môi tr qua trmnh pha mirc in, in logo (thu 
cong) cong suât 30.000 m3/gi&. 

- 91 H thng xà 1 hi dung môi tir qua trInh quét keo, sy keo t?i khu vrc 
san xuât giày mâu cong suât 7.500 m3/gi. 

- 01 H thng xü 1 hth dung moi tr qua trInh quét keo, sy keo tti khu virc 
san xuât giây thành phâm cOng suât 30.000 m3/giâ. 

-01 H thng xr l nuOc thai sinh boat 45 m3/ngày. 

- 01 Khu liru giii chit thai sinh hoat din tIch 30 m2. 

- 01 Khu liru giü chit thai rn cong nghip thông thu&ng din tIch 150 m2. 
- 01 Khu lu'u gilt chAt thai nguy hai din tIch 120 m2. 
5. Chirong trInh quãn I và giám sat môi trtro'ng cüa Dir an: 
5.1. Giám sat niroc thai: 

+ VI trI 1: 01 dim tai h ga ctAu ni ntxâc thai. Thông s giám sat: pH, D 
màu, SS, BODS, COD, Amoni, sunfua, clorua, tong Nito, tong Phospho, dâu m 
khoáng, Coliform. 

- TAn suAt giám sat: 03 tháng/lAn. 

Quy djnh áp diing: Giói han tip nhn nuâc thai theo báo cáo DTM dâ 
duçic phê duyt cüa KCN Tam Phixc. 

5.2. Giám sat khI thai: 

- Vi tn: 

+ KT1: 01 dim tai ng thai h thng xlt l hoi dung môi. Thông s giám 
sat: Biii, li.ru hrçmg, n-hexan. 

+ KT2: 01 dim tai ng thai sau h thng xü l hyi keo 01. Thông so giám 
sat: Luu hxçing, Ethyl Acetate, phenol, methylcyclohecxan. 

+ KT3: 01 dim tai ng thai sau h thng xlt l hcii keo 02. Thông s giám 
sat: Li.ru krqng, Ethyl Acetate, phenol, methylcyclohecxan. 

- TAn suAt giám sat: 03 tháng/1An. 

- Quy chuk so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, ct B, K (theo tng Ii.ru 
h.rqng nguôn thai), K = 0,6 và QC\TN 20:2009/BTNMT. 

5.3. Giám sat môi trirong lao dng: 

Thirc hin theo quy djnh cüa BO Lust lao dng và các quy djnh lien quan. 
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5.4. Giám sat chat thai ran: Giám sat khi lucng ch.t thai r.n phát sinh, 
phân djnh, phân 1oi các loai chat thai rn phát sinh dê bâo quãn theo quy djnh. 

6. Cac dieu kiçn co lien quan den moi trurffng: 

6.1. Trong giai doin xãy diung, 1p dt thit bj cüa dii' an: 

Quãn l, kim soát, xi:r l nuóc thai, ch.t thai r.n xây dimg, cht thai nguy 
hi và các loai chat thai dam bão quy chuân k5 thut môi tnrng, quy djnh v 
quán l chat thai xay dgng theo Thông tu so 08/201 7/TT-BXD ngày 16/5/2017 
cüa BO Xây drng, quy djnh ye quãn l chat thai nguy hi theo Thông tu s 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 cüa B Tài Nguyen và Môi tnrông và 
các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan. 

6.2. Trong giai do,n vn hành dr an 

- Thixc hin quan trc ngun thai, ch d báo cáo và hxu gi kt qua quan 
tràc môi truàng theo dàng k ti Báo cáo danh giá tác dng môi tnring cüa dii 
an va các quy djnh pháp 1ut hin hành. 

- Báo dam ngun lirc; trang thit bj dáp 1mg khá näng phông ngira và 1mg 
phó s1r cô môi tnthng; thirc hin quy djnh pháp 1ut ye an toàn phông cháy chUa 
cháy, an toàn lao dng, quail l tài nguyen nuóc, an toàn hóa chat và các quy 
djnh pháp 1ut có lien quan khác. 

- Dam báo din tIch cay xanh dt t' 1 thi thiêu 20% theo quy djnh. 
6.3. Trách nhiêm cüa chü dir an 

- Thirc hin va gIn thông báo k hoach vn hành thi:r nghim các cong trInh 
xlr l chat thai dâu tu phic vi dir an cho Ban Quán 1 các KCN DOng Nai Va S& 
Tài nguyen và MOi tnthng tru6c It nhât 20 ngáy lam vic, kê tIn ngày bat dâu vn 
hãnh thi:r nghim và báo cáo két qua th?c hin các cong trInh bão v môi tnxng 
cho Ban Quán l các KCN de duoc kiém tra, xác nhn hoàn thành tru&c khi dua 
dir an vào 4n hành chinh thlrc theo quy djnh tai Khoãn 10, Diêu 1, Nghj djnh 
40/2019/ND-Cp ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü. 

- Thirc hin dy dü trách nhim cüa Chü d an sau khi Báo cáo dánh giá tác 
dng môi tnr&ng dã ducic phé duyt theo quy djnh ti khoan 7, 8, 9, 10 Dieu 1, 
Nghj djnh s 40/20191ND-CP ngày 13/5/2019 cüa Chinh phü (quy djnh ye trách 
nhiêm cüa chü dir an sau khi báo cáo danh giá tác dng môi tru&ng duçic phé 
duyt) và khoân 6, Diéu 4 Thông tu so 25/20 19/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 
cüa B Tái nguyen và Môi tru&ng (quy djnh dôi vâi Dr an dâ di váo yân hành 
có nh&ng thay di so yâi báo cáo DTM duc duyt). 

- Tnr&ng hçip các quy chun, tiêu chu.n vâ quy djnh lien quan có slra di, 
bô sung hoc thay the thI áp ding theo quy chuân, quy djnh mOi./. 

BAN QUAN L CAC KCN BONG NM. 
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