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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư, xây dựng kinh 

doanh hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, diện tích 

410,31 ha” tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Đầu tư, xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Công nghệ cao Long Thành, diện tích 410,31 ha” tại huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai; 

Xét nội dung Văn bản số 100/CV-ACLT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

Công ty cổ phần Đô thị Amata Long Thành và Hồ sơ đề nghị chấp thuận về môi 

trường của Dự án “Đầu tư, xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Công nghệ cao Long Thành, diện tích 410,31 ha” tại huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 1026/QĐ-BTNMT 

ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư, xây dựng kinh doanh 

hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, diện tích 410,31 ha” (sau 

đây gọi là Dự án) của Công ty cổ phần Đô thị Amata Long Thành (sau đây gọi 

là Chủ dự án) tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ dự án: 

Chủ dự án chỉ được thực hiện thay đổi tại Điều 1 với các yêu cầu bắt buộc 

sau đây: 

1. Thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng để 

thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt của bãi rác tạm tại 

khu Liên Kim Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định. 

2. Thực hiện phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải 

và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất 

thải nguy hại. 

3. Thực hiện nghiêm túc các nội dung bảo vệ môi trường đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 1026/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh 

Quyết định số 1026/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án./. 

Nơi nhận: 
- Công ty cổ phần Đô thị Amata Long Thành; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Đồng Nai; 

- Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai; 

- Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT (2). PN (9). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 



Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

“ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO LONG THÀNH, DIỆN TÍCH 410,31 HA” 

TẠI HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày         tháng         năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Nội dung báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt tại Quyết định  

số 1026/QĐ-BTNMT ngày 29 

tháng 3 năm 2018 

Nội dung điều chỉnh 

1. Bãi rác tạm tại khu Liên Kim Sơn, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

quy mô 5.000 m2 (thuộc phạm vi 

Khu công nghiệp Công nghệ cao 

Long Thành) đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt 

báo cáo ĐTM tại Quyết định số 

1899/QĐ-BTNMT ngày 8 tháng 11 

năm 2012, đã được Tổng cục Môi 

trường cấp Giấy xác nhận việc đã 

thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành số 16/TCMT-TĐ 

ngày 22 tháng 4 năm 2013. 

Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Sonadezi để thu gom, vận chuyển 

toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt của 

bãi rác tạm tại khu Liên Kim Sơn, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và 

xử lý tại Khu xử lý chất thải Quang 

Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi (đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại mã số QLCTNH: 

5.100.VX, cấp lần 3 ngày 14 tháng 

01 năm 2020). 
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