
CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA V!IT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phiic 

Dng Nat, ngay)4thang3  nàm 2022 

QUYET D!NH 
Phê duyêt báo cáo dánh giá tác dng môi trtrô'ng dir an "M& rng, nâng cong 

suât và bô sung san phâm mO'i cüa Cong ty TNHH XIch KMC (Vit Nam), 
quy mô: San xuât xIch xe thp, xIch xe gän may, xIch dng co', xich ian và phii 
kin xIch: 15.500.000 san phâm/nám; San xuât tha xIch, phii kin dia xIch xe 
gän may: 900.000 san phâm/näm; Gia cong xfr 1 nhit, gia cong bàn khuôn 

may các loi (khuôn dp ngui, khuôn vt góc, khuôn bñ ion, tça ô bi và 
khuôn du*ng chiy day xIch): 504.000 kg/nam; Gia cong các ioti ban thành 
phâm bang kim ioii: 1.000.000 kg/näm; Bô sung cho thuê nhà xtrô'ng (din 

tIch 2.000m2)" cüa Cong Iy TNHH XIch KMC (Vit Nam) tii khu cong nghip 
Long Bmnh (Amata), phu*ng Long BInh, thành phô Biên HOa, tinh Bong Nai. 

TRTXNG BAN BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIP BONG NA! 

Can cz0  Lu2t Báo v môt trzthng ngày 17/11/2020; 

Can ct' Lut Báo v môt trwmg ngày 23/6/2014, 

Can th Ngh/ dfnh so' 08/2022/ND-CP ngày 1 0/01/2022 cüa ChInh phi quy 
dtnh chi tiêt m3t so dteu cüa Lu2t Báo vç môt trithng näm 2020, 

Can th Ngh d.tnh si4 40/2019/ND-CF ngày 13/5/2019 cia ChInh phi tha dat, 
bô sung mt7t so diêu cia các ngh d.tnh quy d/nh cht ttát, hithng dân tht hành Lut 
Báo vç môt trlfô7lg, 

Can cl0  Thông tu' sá 25/2019/TT-BTNMTngày 31/12/2019 cüa Bç5 tru'Ong B5 Tat 
nguyen và Môt tru'ông quy d/nh cht ttlt tht hành mt so' diu czia Ngh/ dfnh so' 
40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 näm 2019 cia Ch[nh phz sca ddt, bd sung mi2t  so 
dtu cla các ngh/ ainh quy dtnh cht tte't, hu'áng dan tht hành Lut Báo v môt tn€ô'ng 
và quy d.tnh quãn l3 ho cit d(5ng d.tch vi quan trc môt tn€ông, 

Can ci Quy& d!nh so' 5062/QD-UBND ngày 3 1/12/2020 cáa UBND tinh 
Dng Nat ye vic üy quyên Ban Quãn l•  các KCN Dông Nat to chc thztc htn 
thdm d.tnh và phê duyt báo cáo dánh gtá tác dng môt trithng do'1 v&t các di! an 
ddu tu' trong KCN trên d/a bàn tinh Dng Nat; 

Can ci Quylt dtnh sO' 34/2021/QD-UBND ngày 12/8/2021 cza Uy ban Nhdn 
dan tinh Dng Nat ban hành quy dlnh ye chz,'c näng, nhtm vi, quyên hçin và cci 
cdu td chjc cia Ban Quàn lj các KCN Dông Nai, 

Can cii' Van bàn so' 5649/K67'/DN-MT ngày 2 0/12/2021 cüa Ban Quan lj các 
KCN ve vtçc kát qua thdm d.tnh thông qua vtçc Idy j ktln nhan xét Báo cáo DTM 
dii an cza Cong ty TNHHXIch KiviC (J7tt Nam), 

Xét nt dung báo cáo dánh gtá tác dc5ng môt tru'&ng cüa di an dä du'çic chinh 
tha, bd sung gii't kern van bàn giái trInh so CV-01/KLvIC-2022 ngày dé 2 7/01/2022 

cza Cong ty TNHHXIch KMC (Viet Nam,); 
Theo d ngh/ cia Fhông Quan l Tat nguyen và Môt tru'&ng. 

S 26, duing 2A, KCN Biên Hàa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3893699 — 234 Fax: (0251) 3892379 

Email: bq1kcndongnai .gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai .gov  .vn 

UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S:  gi  /QD-KCNDN 



No'i nhmn: 
-Chüduán; 

S . S S 

- Bo Tai nguyen va Moi tnicmg (de b/c); 
- UBND tinh (d b/c); 
- S Tài nguyen và Môi tnr6ng; 
- UBND Thành ph Biên Hôa; 
- Cty CP Do thj Amata Biên Hôa; 
- Website cüa BQL; 
- Li.ru VT, MT (Tuyet). 
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QUYET D!NH: 
Diêu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dông môi tnr?mg cüa di.r an 

"Ma rng, nâng cong suât và bô sung san phâm rnai cña Cong ty TNIHIH XIch 
KMC (Viet Nam), quy mô: San xuât xich xe dap,  xIch xe gän may, xIch dng ca, 
xIch lan và phu kien  xIch: 15.500.000 san phâm/nàm; San xuât dia xjch, phii kien 
dTa xIch xe gall may: 900.000 san phâm/näm; Gia cong xir l nhiet,  gia cong bàn 
khuôn may các loai (khuôn dâp ngui, khuôn vat  góc, khuôn ba ion, toa o bi va 
khuôn diRmg chay day xIch): 504.000 kg/nàm; Gia cong các loai bàn thành phâm 
bang kim ioai: 1.000.000 kg/nam; Bô sung cho thuê nba xumg (dien  tIch 
2.000rn2)" tai  KCN Long Binh (Amata), phurng Long Binh, thành phô Biên HOa, 
tinh Dông Nai (sau day gçi là Du an) discic lap bai Cong ty TNE114 XIch KMC 
(Viet Nam) (sau day gci là Ch dçr an) vai các nei  dung chInh tai  Ph hic ban hành 
kern theo Quyt djnh nay. 

Diu 2. Chü dir an cO cac trách nhiem  thuc  hien nghiêm tñc các yêu cu v bão 
ye môi tru?mg quy dinh tai Diêu 1 Quyêt dnh nay và các trách nhiêm  khác theo quy 
dnh cüa pháp luat ye bão ye rnOi tnrOng. 

Diu 3. Quyt djnh phê duyet  báo cáo dánh giá tác dông môi tnr?mg cüa Dr 
an là can cIt dê ca quan nhà nuac cap có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, giám sat 
viec thirc hiên các yêu câu v báo ye mOi tnthng cüa D an. 

Diêu 4. Quy& djnh nay cO hieu  lire thi hành k tir ngày k' và thay th Phiu 
xác nhân bàn dang k dat  tiêu chuân môi truông so 1098/BDK.KHCNIMT ngày 
15/09/2000 cüa S Khoa hoc Cong ngh và Môi tnrang tinh Dông Nai xàc nhan 
cüa dr an "Nhà may san xut xich, dia xIch và phii kien"  cUa Cong ty TNHH XIch 
KMC (Viet  Narn) tai KCN Long BInh (Amata), phuông Long Binh, thành phô 
Biên Hôa, tinh DOng Nai./.- - 
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Phu inc 
CAC NQI DUNG, YEU CAU yE BAO V MOI TRUNG DI AN 

CUA CONG TY TNHH XICH KMC (VIT NAM) TI KHU 
CONG NGH!P LONG BINH (AMATA), PHUNG LONG B1NH, 

THANH PHO BIEN HOA, TINH BONG NA!. 
(Kern theo Quyt d/nh s6  •g I /QD-KcNDN ngày  24  tháng  J  närn 2022 

clia Tru'&ng ban Ban Quán lj các KCN D6ng Nw) 

1. Thông tin ye Di an: 
1.1. Chü Dir an: Cong ty TNHH XIch KMC (Vit Nam). 
Dja chi lien h: sO 102-102/1, di.rmg Amata, KCN Long BInh (Amata), phuing 

Long BInh, thành phô Biên Hôa, tinh Dng Nai. 
1.2. Vj trI Dir an: so 102-102/1, dirông Amata, KCN Long BInh (Arnata), 

phithng Long Binh, thành phô Biôn Hôa, tinh Dông Nai. 
1.3. Din tIch dat sfr diing: 61.553rn2. 
1.4. Quy mô, cong suât cüa Dir an: 
- San xuât xIch xe dap,  xIch xe g.n may, xiIch dng ca, xIch lan và phu kin xIch 

vci quy mO: 15.500.000 san phamlnãm. 
- San xuât dia xIch, phi kiên dia xIch xe gn may vi quy mO: 900.000 san 

phãnilnäm. 
- Gia cOng xir 1 nhit, gia cong bàn khuôn may các loai (khuOn dp ngui, 

khuOn vat  góc, khuOn bñ ion, tça 6 bi và khuOn dung chay day xIch) vth quy mô: 
504.000 kg/nam. 

- Gia cong các loai bàn thành phm bAng kim loai vi quy mO: 1.000.000 
kg/nam. 

- Kinh doanh bat dng san (cho thuê nhâ xlx&ng v&i dien  tIch 2.000m2). 
1.5. Cong ngh san xuât cüa Diy an: 
-, Scc hrçic quy trinh san xut xIch xe dap,  xIch xe gän may, xIch dong cu, xIch 

lan: câu tao  cüa 1 xIch gOm 5 bô phân: ông lot, Ong lan, mat trong, mat ngoâi, chôt. 

+ San xudt ng lót. nguyen lieu 'thép dçp,) - - Cat. 
+ San xudt ng lan: nguyen lieu ('thép dçp) -p uôn - cat. 
+ San xuá't mt trong: nguyen iiu ('bang thép) - d.inh hInh - dçp. 
+ San xud't mt ngoài: nguyen lieu (hang thép,) -p d.inh hInh - dp. 
+ San xudt Mt. nguyen lieu ('day thép) - d.inh hlnh - ct - mài. 
+ Các b(5 phç2n (ng lot, ng lan, mt trong, inst ngoài, chat) -k tOi - ram -p 

ma! cat, tha - tách nithc —phun cat -p dánh bong -p thoi bti - ia chQn - lap 
rap ('phy kin là ddu ni tii' quy trinh san xudt phy kin xIch) -+ nhing dâu - dóng 

go! - nhp kho. 
- Quy trInh san xut phii kin xIch (dâu nôi phuc vu cho các day xIch): Dâu nOi 

gm 4 bô phn: mAt ni, mat 2 chân, mat khóa, chOt nOi. 
+ San xuá't chdt nO'!: nguyen lieu (bang thép) -k d/nh hInh -p dp 
+ San xudt mt khOa: nguyen l!u ('bang thép) -k d.inh hInh -k dp 
+ San dt mt nd: nguyen lieu (bang thép,) - dinh  hlnh - dp 

+ San xu& mt 2 chdn: nguyen lieu (day thép) - d.inh hInh -k cat 
+ Các b5 phn ('mat ni, mat 2 chân, mat khóa, chOt nOi,) -k tO! -k ram - mài 

cat, tha - tách nithc —phun cat -k dánh bOng -k thOi byi -p l'a chQn - mç5tphân 



4 

chuyn dIn ip rap quy trinh san xdt xIch cua dir an, con lgi dóng gói nhp kho chô' 
xuát ban. 

- So 1ucc quy trInh san xut dia xIch: nguyen lieu (thép tâ'm) - xuô'ng phói -k 
dp 16 trong - dp hInh hoa - áp bang - tin du'àng kInh ngoài - dOo góc ngoài 
- tin 16 trong - cct rang - dOo góc trong - khoan/c42p - dtho góc các M - tôi 

-p ram -+phun cat - chuO't M trong - nhOng dd'u -p dóng gói - nhp kho. 
- So luoc quy trinh san xuât phi,i kiên dia xIch xe gan may (phe cài): nguyen liçu 

(bang thép) - ct thành tdm nhó - dp thành hInh -phun cat - nhOng ddu - 
dóng gói - nhçp kho. 

- So liroc quy tririh gia cong xü 1 nhit (ch& khóa và khóa): nguyen lieu ('chIt 

khóa, I khóa ban thành phdm,) - tói - ram - dóng gói - nhp kho - chuyen cho 
khách hang. 

- So hrcic quy trinh gia cong bàn khuôn may các loai: nguyen liçu khuôn may 
các logi: khuón dçp ngu5i, khuôn vat góc, khuón bui ion, khuôn tQa I bi và khuón 

du'O'ng chgy day xIch) -p mài - nu5t phdn cung c4p cho hoat dóng sOn xud't cOa dit 
an, mç5tphân dóng gói nhp kho và xult ban. 

- So liroc quy trinh gia cong các bàn thành phrn bang kim loai (ng lot, 6ng lan, 
mat trong, mat ngoài, ch&). 

SOn xud't Ing lot: nguyen lieu ('thép dp) - uIn - cdt 
SOn xud't Ing iOn: nguyen lieu (thép dçp,) - uln - cIt 
SOn xud't mIt trong: nguyen lieu (bang thép) - d/nh hInh - dçp 
SOn XUIt mIt ngoài: nguyen lieu (bang thép) - d.inh hlnh - dçp 

SOn xuá't chIt: nguyen lieu  ('day thép) -p d.inh hInh -p cIt -k mài 
cac b3 phn ('Ing lot, Ing iOn, mIt trong, mIt ngoài, chIt,) - tôi -p ram - mài 

cat, rta -k tOd', nzthc -+phun cOt - danh bong - thli bii - 1za chQn - dóng gOi 

-nhp kho. 
Cong ty cam kêt tt cá các boa chat, nguyen nhiên, vt lieu si'r diing dêu näm 

trong các danh muc cho phép cña nhà nithc và pháp 1ut. 
1.6. Các hing miic cong trInh chinh cüa dir an: 
- Tng din tIch xây dimg các hang miic  cong trInh: 32.4 11,89 m2  chiêm 52,66% 

din tIch dt. 
- Diên tIch dat bô tn trông cay xanh, thàm có: 12.35 1 m2  chiêm 20,1% diên tIch 

dt. 
2. Các tác dng môi trtrông chInh, chat thai phát sinh tfr Dir an: 
2.1. Các tác dng môi trurông chInh cüa Dir an: 
- Nithc thai sinh hoat phát sinh tü qua trinh hoat dng cüa cong nhân viên tai  nhà 

may; nithc thai san xut tr qua trinh mài cat và tách nixóc, nrnc v sinh các tháp giài 
nhit, nithc v sinh nhà xithng, rnthc thai tr he thng xü 1 khI thai các lô tôi nhO. 

- Biii, khI thai phát sinh tr hoat dng cüa phiiong tiên vn chuyOn; tr qua trInh 
xut nhp nguyen nhien 1iu, hóa chat va san phâm cüa nhà may và xtthng cho thuê 
(kho chüa); tü qua trinh gia cong tao hinh; tü qua trinh mài cat; ttr qua trinh phun cat; 
tur qua trinh dành bong và thi biii;  tr qua trInh xir 1 nhiet; hoi dâu phát sinh tt'r qua 
trInh tôi; tir qua trmnh 1p rap; th qua trinh gia cong khuôn các loai; hoi dâu ttr qua 
trinh nhuing du; hoi du tü qua trinh sir dung dâu lam mat các may gia cong co khI; 
mñi hOi ttr h thng xu l' nithc thai vâ qua trInh lifu chüa chat thai sinh hoat. 

- Cht thai rn sinh hoat, chat thai r,n cOng nghip thông thi,thng, chat thai nguy 
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hai phát sinh tü hoat dông san xut. 
2.2. Quy mô, tmnh chat cüa byi, khI thai: 
- Bui, khI thai ttr qua trInh boat dng cüa các phixong tin vn chuyn: Bii, S02, 

NON, CO,.. 
- Bui th qua trinh xut nhp nguyen nhiên 1iu, boa chat và san phm cüa nhà 

may và xLrng cho thuê (kho chüa). 
- Bui, khI thai ttr qua trinh gia cong tao  hinh; tir qua trinh mài cat, phun cat; ttr 

qua trinh dánh hông và thôi bui; ttr qua trInh xir 1 nliiet;  ttr qua trinh lap rap; ttr qua 
trinh nhiing dau... 

- Hcii dâu phát sinh ti1r qua trInh tôi; tr qua trInh sr ding dâu lam mat các may 
gia cOng ca khI... 

- Mñi hôi tü h thông xü 1 nithc thai và qua trinh liru chüa cht thai sinh boat: 
H2S, NH3, mercaptan.... 

2.3. Quy mô, tInh chat cüa nu'&c thai: 
- Nithc thai sinh hoat, nhà an: du kiên 33,25m3/ngày (cong nhan viên lam vic 

tai nba may: 370 ngithi; tai  xu&ng cho thuê (kho chtira): 10 ngui). Thông so dãc 
thing: Chat ran ia ifrng (TSS), BODs, COD, Amoni, TOng Nitci (N), Tong PhOt pbo 
(P), Du mc dông thixc vat;  Coliform. 

- Nithc thai san xut: tr qua trinh mài cat và tácb rnthc, nirc v sinh các tháp 
giái nhit, mthc v sinh nhà xu&ng, mthc thai tr h thông xü i khI thai các lô tOi nhO 
phát sinh du kiên 34,52 m3/ngáy. Thông so dc tnrng: pH, TSS, COD, dâu khoáng, 
sat,... 

2.4. Quy mô, tInh chat cüa chat thai ran cong nghip thông thu*ng: 
- Chat thai ran cong nghip thông thi.thng tü qua trInh san xut phát sinh dir kin: 

1.08 8,2 tãn/näm (bao gOm: viin kim ioai, ph phm không dInh du, cat thai, mün 
cira, bao bi nguyen 1iu thai, bao bI dóng gôi, carton hu hông,...). 

- Chat thai ran sinh hoat phát sinh tü boat dng cña cong nhan viên phát sinh dir 
kiên: 202,8 kg/ngày (bao gOm: bao hi thai, vO ion nithc giái khat thai, hp dvng  thirc 
an thai, thüc an thira,...). 

2.5. Quy mO, tInh chat cüa chat thai nguy hi: 
- KhOi hrcmg: dir kiên 34,53 tânlnarn. 
- Thành phthi chInh: Can dâu thai, bao bi kim loai chüa dâu, bao hi mém drng 

boa chat, bao tay, gié iau, vãi thârn nhiêm dâu nhc9t, hóa chat, ha v kim ioai dInh 
dâu thai, các ioai dâu dng ca, hp so vâ bOi tran thai, hông den huS'nh  quang thai, 

hp mrc in van phông, pin thai,... 
3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi tru*ng cña Diy an: 
3.1. Cong trInh thu gom, xfr 1 biii, khI thai: 
- Lap dt 09 h thng i9c biji tüi vai di kèm 09 may phm cat kiêu thñng quay, 

cOng sut thit k 2.000 m3/1ilh th6ng. So' lu'crc quy trinh th lj nhzt sau: Biji -p thiê't 

b: lQc bzi tu'i vthi (tu'i lQc byi -k d.inh kj> hçrp dng vó'i dcm v thu gom) - qugi hit -p 

ó'ng thoát k/il ben trong xzthng. 
- Lap dt 02 h thông icc biii tüi vãi kêt hp cycione di kern 2 may phun cat 

dung phun có khI nén, cOng suât thiêt kê 4.000 m3/h!h thông. So' htçic quy trinh xz 

lj nhu' sau: Byi -p cyclone - thiét b/ lQc biii tii vâi (thIing cha bui - hcip dong vó'i 
doii v/thu go/n,) - qugt hit -> ng thoát khl ben trong xzthng. 

- LAp dt 01 h tbng xü i' khI thai tai  cong doan xü i nhit (10 là tOi nhô: 07 

iô hin hihi và 03 lô rni), cOng suat thiêt kê 5.500 rn3/gi. So' lu'crc quy trinh th l, 
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- Lp dt 01 he thng xü 1 hai du tai  cong doan nhüng du, cOng sut thi& k 
1.000 m3/giô'. So' htcrc quy trinh xt't i,) nhit sau.' ho'i ddu -+ ô'ng thu gom - tháp tách 
ddu ('thIing cht'a dd'u - hcrp dô'ng vó'i dan v/thu gom) - qugt hzt - dng thoát khi ra 
môi trzthng ('01 dng). 

- Lap dt 01 h thông xir 1 hai du tai  cOng don gia cong co khj (may rnâi vO 
tam và may ông lan), cong sut thit k 2.100 m3/gi. So' htçic quy trInh xi l, nhic 
sau: ho'i dâu - ông thu gorn - tháp tách ddu ('thhng cht'a dâ'u - hctp dng vó'i dctn 
v/thu gorn,) -p qugt hzt - dng thoát khl ra môi trzthng (01 dng). 

3.2. Cong trinh thu gom và xir 1 nuuic thai: 
- He thông thoát nm1c mua cña du an ducyc xây dung tách riêng vi he thng 

thoát nixc thai và &rçlc dâu nOi vth he thông thoát nithc mua cüa KCN tai  02 vi trI. 
- Nithc thai sinh hoat, nhà an (sau xü l so b qua b tr hoai 03 ngän, b tách 

dâu mô') c1mg véi nithc thai san xuât duçc thu gom dua v 01 h thng xü l nithc 
thai vi cOng suât thiêt kê 100 m3/ngây dê xü 13r tnthc khi dâu ni vó'i KCN Amata. 

So hrccc quy trinh xü l nhu sau: Nithc thai san xud't ('sau khi qua be tách dá'u - Be 
diu hôa - cyrn be hóa 1j ('trung hôa, keo ty, tao bong,) - b ldng hóa l,)) + Nzthc 
thai sinh hoat - b diu hOa - b thilu khl (Anoxic) - b sinh hQc hilu k/il 
(Aerotank) - b ldng sinh hQc -p b kht' truzng - b cht°a nzthc sau xt'r lj - rnçät 
phdn tái th dyng cho cong doan rnài cat, cOn lai dáu nOi thi N/ia may xt't lj nithc thai 
KCNAmata. 

- Nithc thai tü hoat dng cho thuê xumg lam kho chüa (chü yeu rnthc thai sinh 
hoat) duçic thu gom chung dua ye he thông xi:r l' nrn9c thai ciic ho cüa Chñ dix an dO 
xfr l dat  gith  han  tnnc khi du ni vào h thng thu goin nuc thai cüa KCN Amata. 

- Bñn tr b tr hoai và bun tü h thông xü l nithc thai duçyc giao cho don vj có 
chiirc näng xü l theo quy djnh. 

YeucauvebaovmOitnthng: 
+ Thijc hien tách riOng triêt d tuyen thu gom, thoát ntthc mixa và ni.thc thai cña 

Dan. 
+ Dam báo toan bô mthc thai ducic thu gom, xü l dat  gith  han  tiep nhn nithc 

thai cüa KCN Amata, trithc khi du ni vao Nhà may xü 1' nmc thai tp thing cüa 

KCN Amata. 
+ Bô trI vi tn d,u ni nithc thai y vi tn thuân lai, mirth bach  cho viêc hem tra, 

giám sat. 
+ K hçrp dông xir l mthc thai vth COng ty dâu tir ha tang KCN Amata. 
3.3. Cong trinh, bin pháp thu gom, hru gift, quãn 1, xfr 1 chat thai sinh 

hoit, chat thai ran cong nghip thông thtrông: 
- Bô tn các thüng chiira chat thai rn sinh hoat tai cac khu vi,rc Co phat sinh và thu 

gom v khu tp kt chat thai rn sinh hoat. B trí khu lu'u giü chat thai ran cOng 
nghiep thông thirng có dien tIch: 244 m2  (trong do: khu chira cht thai ran sinh hoat 

nhu' sau: khI thai - ông thu gom - tháp phun (be nzthc phân day tháp) - qugt hit 
- ng thoát k/il ra môi trtrôi'zg (01 ng). 

- Lap dt 04 h thông xü 1 khI thai tai cong doan xü 1' nhit (04 lô tôi ram lien 
tuc: 03 lô hiên hüu, 01 lô mth), cong sut thiêt kê 5.700 m3/giilh thông. Scr lu'çrc quy 
trInh x lj nhu' sau: khI thai -p ó'ng thu gom -p tháp tách cldu ('thiing cht°a dá'u - hcrp 
dó'ng vái do'n v thu gom) - qugt hu't - ô'ng thoát khl ra môi trzthng (01 dng chung 
tu'oiig &ng 03 hç thô'ng ciia 03 lô hiçn hI'u, 01 ông tzwng thig 01 hç thông cia 01 lô 
mói). 
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24 rn2; khu chiira chat thai rn cong nghip không nguy hal 220 m2) d km gilt tarn 
thyi, sau do dirçc chuyên giao cho don vj có chüc näng vn chuyn, xlt 1 theo dñng 
quy dnh. 

- Yêu câu ye bão v rnôi tnrmg (dôi vi Chü d? an và dcm vj thuê nhà xu&ng): 
+ Thu gorn, xlt l các loai sinh hoat, chat thai ran cong nghip thông thtimg phát 

sinh trong qua trinh thuc hin Dir an dam báo các yêu câu ye an toàn và v sinh mOi 
tnthng theo quy djnh tai  Nghj djnh so 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh 
phü quy djnh ye chi tiêt rnit s diu cüa Lut Báo v rnôi tning và Thông ti.r so 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 clia Bô Tài nguyen và Môi trixing v quy djnh 
chi tiêt thi hành rnt sO diêu cüa Lust  Báo v rnôi tnrmg; Co biôn pháp kiêrn soát, thu 
gorn chat thai lông rô ri tai  khu virc luu gilt. 

+ K hcip dông vth các dan vi có chüc näng vn chuyn, xlr l các loai chat thai 
ran cOng nghip thông thtthng theo quy dinh. 

3.4. Cong tr'mh, bin pháp thu gom, luii gift, xtr I chat thai nguy hi 
(CTNH): 

- B6 tn khu kru gilt CTNH (din tIch 68 rn2) d liru gilt tam thai, sau do dirac 
chuyên giao cho dcm vi cO chüc nãng vn chuyn, xlt l theo dñng quy djnh. 

- Yêu câu ye báo ye rnôi trtthng (dOi vth Chñ d an vâ don v thuô nhà xithng): 
+ Thu gorn, xlt 1 các loai CTNH phát sinh trong qua trinh thirc hien  Dir an dam 

báo các yêu câu ye an toàn và ye sinh rnôi trithng theo quy djnh tai  Nghj dinh s 
08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa Chinh phü quy djnh ye chi tiêt rnt s diu cña 
Luât Bâo ye rnOi tnthng và Thông tx so 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cüa 
Bô Tài nguyen và Môi tnthng ye quy dinh chi tiêt thi hành rnt sO diêu cüa Lut Báo 
ye mOi tnrng; Co biên pháp kirn soát, thu gorn chat thai lông rô ri tai  khu vrc lixu 
gilt. 

+ K hcip dOng vri các dan vi cO chüc nãng vn chuyên, xlt l các loai chat thai 
nguy hai  theo quy dnh. - - 

3.5. Bin pháp giám thiêu ô nhiêm tiêng on, d rung và các ô nhiêm khác: 
- Thtrc hien bien pháp giãxn thiêu tiêng On phát sinh tü' hoat dng cüa d? an; thirc 

hien các  bien  pháp kirn soát, giãm thieu mlii hOi, không phát tan müi hOi khO chju 
hoãc gay 0 nhiêrn mOi lnrông theo các biên pháp dã d xuât trong bao báo dánh giá 
tác ding rnOi tnxmg dã phé duyet. 

- TrOng cay xanh, thãm cO xung quanh nhà xi.r&ng dé giãm thiêu bui, tieng On 
phát sinh tlr hoat dông san xut tYi rnOi tnthng xung quanh. 

3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngfra và trng phó stir cô môi trtrô'ng: 
- Dam báo ngun lirc, trang thit bi dáp iirng kha näng phông nglra vâ üng phO six 

c rnôi tnthng; thixc hiên quy dinh pháp lust  ye an toàn phông cháy chlta cháy, an toàn 
lao dng, quàn 1 tài nguyen nithc, an toãn hOa chat vá các quy djnh pháp luât cO lien 
quan khác. 

- Xây dung phuang an, kê hoachlbien pháp bão ye rnOi tnthng và phông ngira, 
11mg phO sr c hOa chat nguy hirn trong cOng nghiêp trInh co quan cO thm quyen 
pheduyttheoquydinhhienhanh. 

- Yêu cu: Tnthng hçip xây ra slrr cO dOi v&i các cOng trinh xix l chat thai, COng 
ty phãi ngung hoat dông cOng doan san xut phát sinh chat thai; báo cáo co quan nhà 
nithc cO th.m quyn ye sir cô mOi tnthng và thrc hien khac phiic theo quy djnh. 

4. Danh myc cong trInh bão v môi trtrông chInh cüa Dir an: 
- 09 he thng 19c biii tlii vái di kern 09 may phun cat kiu thiing quay, cOng 
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suit thit k: 2.000 m3/hfh thng (ng thoát khI phát tan ben trong xir&ng). 
- 02 h thông 19c biii tñi vâi k& hcp cyclone di kern 2 may phun cat dang  phun 

có khI nén, cong suât thit kê: 4.000 m3Thi'h thng (ng thoát khI phát tan ben trong 
xing). 

- 01 he thông xir l khI thai tai  cong doan xft l nhit (10 lô tOi nhO: 07 Jo hin 
htru vâ 03 lô mad), cOng suât thiêt kê: 5.500 m3/giô (01 ng thoát khI tuang ü'ng 01 
h thông). 

- 04 h thông xir l khi thai tai  cong doan xir l nhit (lô tôi ram lion tic), cong 
suât thiOt kê: 5.700 m3/gii/h thông (01 ng thoát khI tirang 1rng 03 he thng cña 03 
10 hin hftu, 01 ông thoát khI tticmg 11mg 01 h thông cüa 01 10 mad). 

- 01 h thông x11 l hal dâu tai cong doan nhtling dâu, cong sut thit k: 1.000 
m3/gii (01 ông thoát khl tmrang ilrng 01 h th6ng). 

- 01 h thông x11r l hai dâu,  tai cong doan gia cong ca khI (may mâi vô tam và 
may Ong lan), cong suât thiOt kO: 2.100 m3/giY (01 Ong thoát khI tixang ilrng 01 h 
thông). 

- 01 he thông xi:r l nithc thai civic b, cong suât thiêt kO 100 m3/ngày dêm 
- 01 khu hiu gift chat thai ran siiih hoat, din tIch 24 m2  
- 01 khu lu'u gift chat thai ran cOng nghip thông thung, din tIch 220 m2. 
- 01 khu luu gift chat thai nguy hi, din tIch 68 m2. 
5. Chirong trInh quán 1 và giám sat môi trtrO'ng cfta Dir an: 
5.1. GiámsátkhIthâi: 
- Vj trI: Ong thoát khI sau các he thông xft l khi thai. 
- Tn suât giám sat: 03 tháng/lãn. 
- Thông so giam sat: 
+ fi vad khI thai tir cong doan xft l nhit (10 tOi, ram lien tuc): Lixu hrçmg, Bii, 

S02, NON, CO. NH3. 
+ Di vaii khI thai tír cOng doan x11r l nhiêt (10 tOi nhO): Liru hrcmg, Bui, S02, 

NOx,CO,NH3. 
- Quy chun so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuân k5 thuât quôc gia ye 

khI thai cOng nghip di vad bi va các cht vO ca (K 0,6; K theo tOng liru lixng 
các ngun khI thai) vá QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuân k thut quOc gia e khI 
thai cOng nghip dôi vad các chat hfru Ca. 

5.2. Giám sat nithc thai: 
- Vj in: tal  h ga du ni val he thng thu gom nithc thai cüa KCN Amata. 
- Thông s giám sat: Luu hrçmg, pH, d màu, BOD5, COD, TSS, Tong N, Tong 

P, Amoni, Fe, du mO khoáng, du mO dng thirc vet, Coliform. 
- Tn sut giám sat: 03 tháng/lân. 
- Quy chun so sánh: Glad hn tiêp nhn rnthc thai theo bao cáo dánh glá tác 

dng mOi trirOng cüa KCN Amata dã dtxccc B Tài nguyen và MOi trtthng phê duyt. 
5.3. Giám sat cht thai rn thOng thtthng và nguy hai: Giám sat khOi hrcing các 

loai chat thai rn thông thiradig và nguy hai phát sinh, phan djnh, phân loai các Joai 
chat thai rk phat sinh d báo quan theo quy djnh. 

5.4. Giám sat mOi tnrmg lao dng: 
Thuc hin theo quy djnh cüa Bô Luât lao d6ng và các quy djnh lien quan. Lini 

hal du (VOC, Hydrocacbon) tai cOng domn nhiling dâu vá tai  cOng doan gia cOng ca 

khI (may mài vO tam va may ng lan). 
6. Các diêu kiin có lien quan den môi tru*ng: 
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6.1. Trong giai doin chun bj, 1p dt thit bj cüa dir an: 
Quãn l, kim soát, xir 1 nithcthài, chat thai ran xây drng, chat thai nguy hai vâ 

cac loai chat thai dam báo quy chuãn k thuât môi tnthng, quy dinh ye quan l cht 
thai xây dimg theo Thông ttx so 08/2017/TT-BXD ngây 16/5/2017 cüa B Xây dmg, 
quy djnh ye quan i chat thai nguy hai  theo Thông tt.r so 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 cña B Tài nguyen vâ Môi trtthng ye quy djnh chi tiêt thi hành mt s 
diêu cüa Luât Bâo v môi tmng vâ các quy djnh pháp luât khác cô lien quan. 

6.2. Trong giai doin 4n hành thuo'ng mii Di an: 
- Thuc hin quan träc nguôn thai, chê d báo cáo và hxu gict kêt qua quan träc 

môi trithng theo dang k tai  Báo cáo dánh giá tác dong môi tnxng cüa dir an và các 
quy djnh pháp lut hin hành. 

- Báo dam nguôn lrc; trang thiêt bj dáp üng khá näng phông ngira và lrng phó sir 
cô môi tnthng; thi.rc hin quy djnh pháp lut ye an toàn phông cháy chita cháy, an toàn 
lao dng, quân 1 tài nguyen n'tthc, an toàn hóa chat vá các quy djIIh pháp luât cô lien 
quan khác. 

- Duy trI, dam báo din tIch cay xanh dat tT l t6i thiêu 20% theo quy djnh. 
6.3. Trách nhiêm cüa Chü dir an: 

- Thuc hiên thu tue cap Giây phép môi tnr?Yng và van hành thà nghim cong 
trinh xu l chat thai theo quy djnh cüa Lut Bão v mOi tnthng näm 2020. 

- Thirc hin day du trách nhim cüa Chü dir an sau khi Báo cáo dánh giá tác 
dng môi trithng dã diroc phê duyt theo quy djnh tai  f)iêu 37 Lut Báo ye môi 
tnthng nãm 2020. 

- Trirmg hcip các quy chuân, tiêu chuán và quy djnh lien quan có süa dOi, bô 
sung hoc thay th thI áp diing theo quy chuan, quy djnh mth. 

7. Lien quan diêu khoãn chuyên tiêp: 
H so cña Cong ty nip tnthe ngày 01/01/2022 nên duac xfr l theo quy djnh tai 

Khoán 1 Diu 171 Lut Báo ye môi trithng 2020 và Dieu 168 Ngh djnh sO 
08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa Chinh phü quy djnh ye chi tiOt môt so diêu cña 
Luât Bão ye mOi trithng nãm 2020./. 

BAN QUAN L? CAC KHU CONG NGHIEP BONG NAI. 
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