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QUYET B!NH 
A A A A fl P V P A A Ye vice thanh Ip hçi dong tham dnh Bao cao danh gia tac d9ng moi trtro'ng 

dij an "San xuât may móc và thiêt b ye din, lô sui din, 1ô str&i gas, lô sir&i 
phun nwrc v&i quy mô 1.000.000 san phâm/nám; San xuât bôn hoa, bàn gh 
và do trang trI ngoi that dung trong san vtrb'n, cong viên bang thép, be tong 
và nhiya vói quy mô 500.000 san phâm/nãm; San xuat do ni that, ngoi that 

tir kim 1oi, nhira, MGO (Magnesi oxide), nguyen Iiu tong hyp, GRC xi 
mãng,nhira cây3.500.000 san phâm/näm; San xuât c vIt, lô xo v&i quy mô 

1.000 tan san phâm/nãm; San xuãt may móc nông nghip, ding cy lam vu'ô'n 
(may cat cO, mooc may kéo, keo cat hoa, kéo cat cành, xéng nhO, xéng ló'n, b 

dyng ciii lam vtrôn, ctra cãtcanh, büa, dye, may cat hoa...) vó'i quy mO 
20.000.000 san pham/nam; San xuat dyng cy nra xe (sung ntro'c cao ap, ong 
nuó'c cao áp, cay cào niró'c...) vó'i quy mô 2.500.000 san phâm/nám; San xuât 
dyng cy sfra chfra vol quy mô 1.250.000 san phãm/nam; San xuãt khuôn kim 
loi vói quy mô 250 b$ san phâm/nàm, ttro'ng dtwng 7,25 tan san phâm/nàm' 

ti KCN Suôi Tre cüa Cong ty TNHH Ever Young 

TRU'ONG BAN BAN QUAN LY CAC IHU CONG NGHIEP BONG NA! 

Can th Diu 171 Lut Báo v mói tru'àng nám 2020, 

Can cii' Lut Báo v mOi trwàng nàm 2014, 

Can thNghj djnh sO' 18/2015/ND-CT ngày 14/02/2015 cia C7iInhphi quy 
djnh v dánh giá mOi trithng chién lu'çrc, dánh giá tác d5ng môi truàng, cam két 
báo v mOi trwàng, 

Can ci Nghj d.inh sá 40/2019/ND-CT ngày 13/5/2019 cia ChInh phi v 
tha dôi, bó sung mç5t sO diéu cia các nghj djnh quy d.inh chi tiét, hut5iig dan thi 
hành Luçt báo ye mOi tru'&ng, 

C'án cii' Thông tzc so' 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cia B trwóig B 
Tài nguyen và Môi tru'thzg quy djnh chi tiêt thi hành mt sO dieu Nghf djnh sO 
40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nám 2019 cia ChInhphi ye tha dôi, bO sung m3t 
s diu cia các nghj dinh quy djnh chi tié't, hu'óng dan thi hành Lut báo v mOi 
trwdng và quy djnh quán lj hogt d3ng djch vy quan tràc môi trwdng; 

Can cii' Quyé't djnh sO' 34/2021/QD-UBND ngày 12/8/2021 cia UBND tinh 
Dng Nai ye vic ban hành quy djnh ye' chüc nàng, nhim vy, quyên hçzn và ccv 
câ'u t chi'c cüa Ban Quán l các KCNDông Nai, 

Can cii' Quyêt djnh sO 5062/QD-UBND ngày 31/12/2020 cüa UBND tinh 
Dng Nai v vic zy quyên Ban Quán lj các KCN t/ic hiên thám dinh, phê 
duyt báo cáo dánh giá tác d5ng mOi tru&ng dOi vái các dy' an dâu tw trong khu 
cong nghip trên dja bàn tinh, 

Xét Van bàn so 01/DTM dé ngày 3 1/12/2021 cia Cong ty TNHH Ever 
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Young v vic d nghj thm djnh báo cáo dánh giá tác c45ng môi trwàng cia dy 

an, 
Theo d nghj cta Phông Quán l Tat nguyen và Môt frwth'zg — Ban Quán l) 

các KCN Dông Nai. 
QUYET DINH: 

Diu 1. Thành 1.p hi dng thm djnh báo cáo diánh giá tác dng 
môi tru?mg dir an "San xuât may móc và thiêt bj ye din, là suôi din, là su&i 
gas, là su&i phun ni.thc vi quy rnO 1.000.000 san phâmlnãm; San xuât bôn hoa, 
bàn gh va do trang trI ngoi that diing trong san vu&n, cong viên bang thép, be 
tOng va nhira vài quy mô 500.000 san phmInàm; San xuât do ni that, ngoai 
th.t tr kim loai, nhra, MGO (Magnesi oxide), nguyen lieu tong h, GRC xi 
mãng, nhira cay 3.500.000 san phâm/näm; San xuât ôc vIt, là xo vói quy mô 
1.000 tn san phâmlnäm; San xuât may móc nông nghip, diing cii lam vun 
(may cat có, mooc may kéo, kéo cat hoa, kéo cat cành, xéng nhO, xêng lón, b 
dung cu lam vun, cua cat canh, büa, diic, may cat hoa...) vi quy rnô 
20.000.000 san phrnInãm; San xuât ding cii rüa xe (sung nuc cao áp, ông 
nuóc cao áp, cay cào nithc...) vi quy mô 2.500.000 san phâmlnàm; San xuât 
ding cii sfra chüa vOi quy mô 1.250.000 san phâm/nãm; San xuât khuOn kim 
loi vâi quy mO 250 b san phâm/nãm, tuGng duong 7,25 tan san phâm/nàm" tai 
Duông D5, Khu Cong Nghip Suôi Tre, Phu?mg Bào Vinh,Thành phô Long 
Khánh, tinh DOng Nai cüa cüa Cong ty TNHH Ever Young, gôm các ông, bà Co 
ten sau day: 

1. Ong Lê Van Danh, Th.c si, Chuyên viên cao cp, Phó Tru&ng ban Ban 
Quán l các KCN — Chü tjch Hi dông; 

2. Ong Nguyn Thành Trung, Thc si, Phó Tru&ng phOng PhOng Quân l 
Tài nguyen và MOi trixyng, Ban Quán l các KCN — Phó Chü tjch Hi dOng; 

3. Ong Dinh Xuân Ngçc Thành, Cir than, Chuyên viên PhOng Quàn l Tài 
nguyen và MOi truông, Ban Quàn l các KCN — Uy viên Thu k; 

KInh m?i các ông, bà và di din các cci quan có ten sau day tham gia hi 
dông thâm djnh v6i tu cách là Uy viên: 

4. Ong Lê Thanh Hài, Giáo six - Tin si, Vin trithng Vin Môi tnthng và 
Tài nguyen — Uy viên phàn bin; 

5. Ong Phan Van Ht, Ci'r nhan, Chü tjch HOi  Bào v Thiên nhiên và Môi 
tru&ng DOng Nai — Uy viên phãn bin; 

6. Dai  din Sâ Tài nguyen và Môi truYng; 

7. Di dien  S& Cong thuang; 

8. Di din PhOng Tài nguyen và MOi tnthng thành ph Long Khánh. 
Diu 2. Hi dong có nhim vii xem xét, th.m djnh báo cáo dánh giá tác dng 

mOi tnxing cüa dir an neu trên, chju trách nhim ye kêt qua thm djnh và gi'ri kt 
qua den Truâng ban Ban Quãn l các KCN Dng Nai, lam cc s xem xét, phé 
duyt. 

Diu 3. Thi gian h9p Hi dng thm djnh: Vào lüc 15 già 00 phñt, ngày 
2 1/01/2022 (Thr Sáu) ti Ban Quàn l the KCN Dng Nai. 



Lê VinDanh 
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Các thành viên hi dng gin ban nh.n xét báo cáo DTM v Ban Quán l' 
các KCN Dông Nai truc ngày hop thâm djnh (Fax: 0251.3892379, Email: 
bqlkcn@dongnai.gov.vn;  diza@diza.vn) và tham gia h9p hOi  dông theo thii 
gian nêu trên; Chü dir an tham dir, chuân bj nôi dung có lien quan dê báo cáo ti 
phiênh9phidông. 

Diu 4. Các chi phi cho hot dng cña hi dng thrçic 1y tü ngun thu phi 
thâm dnh theo quy djnh cüa pháp lu.t. Các thành viên tham gia hi dông duçyc 
hithng chê d theo quy dnh. Hi dông ti,r giái the sau khi hoàn thánh nhim vv. 

Diu 5. Quyt djnh có hiu hrc k tr ngáy k. Các thânh viên hti dng có 
ten tai  Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.—&- 
Niji nhn: KT. TRUONG BAN 
-NhuDiêul; PHOT'iRNGBAN 
- Chü dir an; 
- Cty CP Sonadezi An BInh (mài dr); 
- VP Ban (tham dir); 
- Liru VT, MT (NT). 
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