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DngNai, ngay4thang3 nãm 2022

QUYET D!NH
Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trithng dir an "Nhà may san
xuât vO thiêt bj din tfr, linh kin din, din tfr ttr hit nhra nguyen sinh,
cong sut 45.000.000 san phâm/nàm (tung diro'ng 20.000 tan san
phâm/nàm); gia công, lap rap thiêt bj din tfr, gia ding cong suât
10.000.000 san phâm/nàm (tiro'ng thro'ng 1.350.000 tan san phâmlnàm)
và cho thuê nhà xtrô'ng vó'i din tIch 5.000 m2" cüa Cong ty TNHH Plate!
Vina tti KCN Long Blnh (Amata), phirô'ng Long BInh,
thành phô Biên Hôa, tinh Bong Nai.
TRU'ONG BAN BAN QUAN L CAC KHU CONG NGIIIP BONG NAT
Can cz' Lut Báo v mêi trithg ngày 1 7/11/2020,
Can th Luçt Báo v môi tru'ô'ng ngày 23/6/2014,
Can thNghj d/nh so 08/2022/ND-CF ngày 10/01/2022 cia ChInhphz quy
dfnh chi tiêt mt sO diêu cta Luçt Báo vç mOi tru'àng nám 2020,
Can c&Nghj dfnh sO 18/2015/ND-CF ngày 14/02/2015 cza ChInhphz quy
djnh ye quy hoçtch báo v mOi tru'&ng, dánh giá môi tru'àng chié'n lu'crc, dánh giá
tác dng mOi trzthng và kê hoich báo vç mOi tru'àng,
Can cii' Nghj dinh sO' 40/2019/ND-CT ngày 13/5/2019 cia ChInh phi st'i'a
dOi, bO sung mt sO diêu cza các nghj djnh quy dinh chi tiê't, hzthng dá'n thi hành
Lugt Báo vç mOi trzôg,
Can cz' Thông tu' so 25/2019/TT-BTNMT ngày 3 1/12/2019 cza Bó fru'&ng Bó
Tài nguyen và MOi fru'ô'ng quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diéu cáa Nghj dfnh sO
40/2019/ND-CF ngày 13 tháng 5 nàm 2019 cia ChInhphi svca dOi, hO sung mç5t sO
di&u cza các nghj dfnh quy djnh chi tiêt, hithng dan thi hành LuçIt Btho v mOi
tru'àng và quy djnh quán l hoqt dng djch vi quan trác mOi tru'Og,
Can ci' QuyOt djnh sO 5062/QD-UBND ngày 31/12/2020 czia UBND tinh
Dóng Nai ye' vic i'iy quyên Ban Quán lj các KCN DOng Nai tO chá'c thy'c hiên
tham dinh và phê duyçt báo cáo dánh giá tác d5ng mOi tru'àng dO'i vài các dy' an
du tu' trong KCN trên dja bàn tinh Dng Nai,
Can ct Quyet dfnh soX 34/2021/QD-UBND ngày 12/8/2021 cáa (fy ban
Nhán dan tinh Dng Nai ban hành quy djnh ve chi'c nàng, nhim vy, quyen hçin
và ca cu tá chc cia Ban Quán l các KCN Dóng Nai;
Theo van ban sO' 5639/KC'NDN-MT ngày 17/12/2021 cáa Ban quOn 1j.i các
KCN v vic ket qua thám dinh thông qua hQp Hi dOng thám dinh Báo cáo
DTMdy' an ci'ta COng ty TNHHPlatel Vina,
So 26, thxmg 2A, KCN Biên Hôa II, thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai
Fax: (0251) 3892379
DT: (0251)3893699-234
Website:
http ://diza.dongnai. gov.vn
Email: bqIkcndongnai .gov.vn; diza@diza.vn
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Xét ni dung báo cáo dánh giá tác dng mói trzth'ng dy' an dâ du'çrc chinh
5z'ra, bó sung gzri kern van ban giái trInh so 14.02/C V-PLA TEL dé ngày
14/02/2022 cja COng ty TNHH Plate! Vina;
Theo de ngh cza PhOng Quán lj. Tài nguyen và Mói tru'àng — Ban Quán l
các KCN DOng Nai.
QUYET JMNH:
Diu 1. Phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trirng cüa dir an
"Nhà may san xuât vó thiët b din tü, linh kin din, din tir tr hat nhira nguyen
sinh, cong suât 45.000.000 san phâm/näm (tuang throng 20.000 tan san
phamlnam); gia công, lap rap thiêt b din tir, gia ding cong suât 10.000.000 san
phâmlnãm (tuong throng 1.3 50.000 tan san phâmlnäm) và cho thuê nhà xumg
vth din tIch 5.000 m2" ti KCN Long BInh (Amata), phumg Long BInh, thành
phô Biên Hôa, tinh Dông Nai (sau day gQi là Dir an) thrcc 1p bO'i Cong ty
TNHH Platel Vina (sau day gpi là Chü dir an) vi các ni dung chInh tai Phij liic
ban hành kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Chü di.r an có cac trách nhim thirc hin nghiêm tue các yêu câu ye
báo v môi trumg quy djnh ti Diêu 1 Quyêt djnh nay và các trách nhim khác
theo quy djnh cüa pháp lut ye bão v môi tmng.
Diu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng mOi tnxmg cüa
Dr an là can cir dê co' quan nhà nuOc cap có thâm quyên kiêm tra, thanh tra,
giám sat vic thrc hin cac yêu câu ye bào v môi trwrng cüa Du an.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1çrc thi hành k tir ngày k và thay th Giy
xác nhn Kê hoach bào v mOi trithng so 128/XN-KCNDN ngày 30/12/2020 cüa
Ban quàn 1r các KCN Dng Nai cho dir an "Nhà may san xuât vO thiët bj din
tu, linh kiën diên, din tr tü nhra vó'i quy mO 3.000.000 san phâmlnäm, ttxcing
throng 400 tan san phâmlnäm" c1ia Cong ty TNHH Platel Vina tai KCN Long
BInh (Amata), phuO'ng Long Binh, thành phô Biên Hôa, tinh Dông
Noi nhân:
-Chñduán;
- B Tài nguyen và Môi truô'ng (dë b/c);
- UBND tinE (dê b/c);
- S Tài nguyen và Môi truông;
- UBND Thành phô Biên HOa;
- Cong ty CP Do thi. Amata BiOn HOa;
- Website cüa BQL;
- Luu VT, MT (Tuyet).

KT. TRUNG BAN
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Phu luc
CAC NQI DUNG, YEU CAU V BAO V MO! TRUNG CUA D1Y AN
"Nhà may san xuât vó thit bj din tfr, linh kiin din, din tir tir ht nhra
nguyen sinh, cong suât 45.000.000 san phâm/nám (ttro'ng du'o'ng 20.000 tan
san phâmlnäm); gia công, lap rap thiêt bi din tü', gia dting cong sut
10.000.000 san phâm/näm (ttro'ng dtro'ng 1.350.000 tn san phâm/nàm)
và cho thuê nhà xtr&ng vO'i din tIch 5.000 m2" cila Cong ty TNHH Platel
Vina tti KCN Long BInh (Amata), phurng Long BInh,
thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai.
(Kern theo Quyet d.inh sd... . O.../QD-KcWDNngay.2.thang.3...narn 2022
cza Triró'ng ban Ban Quán lj các KCNDóng Nai)
1. Thông fin v Dir an:
1.1. Chü Dir an: Cong ty TN}IH Platel Vina.
Dja chi lien h: KCN Long BInh (Amata), phumg Long Blnh, thành ph
Biên Hôa, tinh Dông Nai.
1.2. Vj trI Dir an: KCN Long Binh (Amata), phithng Long BInh, thành ph
Biên Hôa, tinh Dông Nai.
1.3. Din tIch dt sfr diing: 28.744 m2.
1.4. Quy mô, cong suât cila Dir an:
- San xut vO thit bj then tir, linh kin din, din tir tir hat nhua nguyen
sinh vi quy mô: 45.000.000 san phâmlnäm (tuang dumig 20.000 tan san
phâmlnäm).
- Gia công, 1p rap thit bj din tü, gia diing vó'i quy mô: 10.000.000 san
phâmlnäm (tiicvng ducmg 1.350.000 tan san phâm!näm).
- Kinh doanh bt dng san (cho thuê nhà xu&ng vi din tjch 5.000m2):
Cho thuê các dir an san xuât không phát sinh nuc thai san xuât; ngành nghê
twYng tir vi mc tiêu cüa dr an (san xuât linh kin, thiêt bj din, din tr).
1.5. Cong ngh san xut cüa Dir an:
- Quy trInh san xut vO thit b din tr, linh kin din, din ttr tü' hat nhira
nguyen sinh:
Nguyen lieu (hçit nhca nguyen sinh) - nçip liu —k sá'y— dun, ép - gQt rIa
- thoi byi - dan tern/in logo - sqy - kiern tra - lap rap —k dóng gói - lui
kho.
- Quy trinh gia cOng, 1p rap thiM b din ti:r gia ding:
Nguyen lieu (cac loii vó thiê't bj din ti linh kin dién, din ti bang nhi'a
và các loai linh kiên diên, diên tt', phu kién, day dién, óng dóng, ban rnach diên
ti...) —lp rap —sánphârn
Cong ty cam kt tht cã các hóa cht, nguyen - nhiên - vt 1iu sr ding du
nm trong các danh rniic cho phép cüa nhà nrnc và pháp 1ut.
1.6. Các hing milc cong trinh chInh cüa dir an:
- Din tIch xay dirng cac hang mic cong trInh chinh: 11.37 1,33 m2 chiem
39,56 % tong din tIch dat.
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- Diën tIch dt b tn trng cay xanh, thâm cO: 5.868,85 m2 chirn 20,42%
tong din tIch dat.
2. Các tác dng môi trtrô'ng chInh, cht thai phát sinh tir Dir an:
2.1. Các tác dng môi trtrô'ng chInh ctia Dir an:
- Nixâc thai sinh hot phát sinh tir hot dng cüa cong nhân viën tü' dir an
Va tr nhâ xix&ng cho thuê; khong phát sinh nrnc thai san xut.
- ByI, khI thai phát sinh tü hot dng cüa phuang tin vn chuyn; tr qua
trinh xuât nhp nguyen nhiên 1iu, hóa chat và san phâm cüa dir an và xuO'ng
cho thuê; tt'r qua trInh nghiên nhira; müi hôi tü h thông xi:r lr nuó'c thai và qua
trInh hru chira chat thai sinh hoat.
- Chit thai rn sinh hott, cht thai rn cong nghip thông thixmg, chit thai
nguy hai phát sinh tir hoat dng san xuât cüa d an vâ xithng cho thuê.
2.2. Quy mô, tInh cht cüa biii, khI thai:
- Biii, khI thai tiir qua trInh hoat dng cüa các phixo'ng tin vn chuyn: Biii,
SO2, NO,, CO,..
- Bi tir qua trInh xut nhp nguyen nhiên 1iu, hóa cht Va san phm cüa
dr an và xuO'ng cho thuê.
- Bii, khi thai tir qua trInh nghin nhtra; tir qua trinh 1p rap;...
- Miii nhra, khI thai tir hott dng diin ép nhra
- Hon dung mOi ttr cOng doan in logo
- Müi hôi tiir h tMng xi1 1 nrnic thai và qua trInh lixu chüa chat thai sinh
hoat: H2S, NH3, mercaptan.
2.3. Quy mô, tInh chat cüa ntróc thai:
- Nrn5'c thai sinh hot, nhà an: khoãng 92,2m3/ngày (cong nhân viên lam
vic tai nhà may: 420 ngui; ti xuO'ng cho thuê: 250 ngithi). Thông so dc
trtxng: Chat ran ion h:mg (TSS), BOD5 , COD, Amoni, Tong Niton (N), Tong Phôt
pho (P), Dâu mô' dng thirc vet; Coiifoiiii.
- Nuc thai san xut: không phát sinh nuc thai trong qua trinh san xut.
2.4. Quy mô, tInh cht cüa chat thai ran cong nghip thông thtrô'ng:
- Cht thai rn cOng nghip thông thuO'ng tr qua trInh san xut phát sinh
khoang: 775.004 tAnlnäm (bao gôm: rIa, ba via, san pham kern chat lu'ç'ng,
pallet, g viin, giy, carton, nilon, hun tir h thông xü l nuc thai ,...).
- Cht thai rn sinh hoat pht sinh tr hoat dng cüa cOng nhan viên phát
sinh khoãng: 335 kg/ngay (bao gm: bao bI thai, vO ion nuc giai khat thai, hp
dirng thirc an thai, thrc an thira,...).
2.5. Quy mô, tInh cht cüa cht thai nguy hi:
- Kh6i hxçmg: khoang 2,512 thn/näm.
- Thành phn: Hp rnrc in thai, bong den huinh quang hông, pin c quy
thai, gié iau, bao tay nhiem dau nht, hóa chat, dâu dng con thai, hóa chat thai
tr qua trinh san xut, hóa chat hêt hn sr ding, bao bI cng bang kim ioai, cac
thiêt bi, bô phn, linh kin din tr thai
3. Các cong trinh và bin pháp báo v môi trtrmg cüa Dir an:
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3.1. Cong trInh thu gom, xir I bi, khI thai:
- B6 trI may móc phát sinh biii tp trung tai mt khu virc riêng và không
dung qut thôi trong khu virc dê hn ché phát sinh bi vào không khI.
- Thirc hin thông thoáng nhà xrnmg và 1p d4t cac qut hut thông gió.
- Vn hành thi& bj gia nhit nhit do phü hcp hóa dêo nhra, ngàn ngira
müi nhira bi cháy phát sinh müi.
- B trI các khu virc d may gia nhit nóng chãy ht nhra, dun san phm
thông thoáng.
- Trang bj khu trang, bão h lao dng cho cong nhân tai khu virc may
dun ép.
3.2. Cong trInh thu gom và xtr 1 nu*c thai:
- H thng thoát nuó'c mua cüa dr an ducc xây drng tách riêng vi he
thông thoát nrnc thai và dugc dâu nôi vi h thông thoát nuc mua cüa KCN tai
01 vjtrI.
- Nrnc thai sinh hoat, nhà an (sau xir 1' so' b qua b tr hoai 03 ngàn, b
tách dâu mO') duçc thu gom di.ra ye 01 h thông xu 1' nuc thai, cong suât thiêt
kê 120 m3 /ngày dê xir iç tnthc khi dâu nôi vii KCN Amata. So' lu'crc quy trInh
x lj nhu' sau. Nu'ó'c thai sinh hoit (sau khi qua be' tách dau —p be' thu gom—
be diêu hôa — cum be sinh hQc thiêu khI (Anoxic) - sinh hQc hiê'u khI (Aerotank,,)
— be' làng sinh hQc — be' trung chuye'n — dá'u nó'i vó'i KCNAmata.
- Nu'âc thai sinh hoat tir hoat dng cho thuê xung (không phát sinh nuó'c
thai sánxuãt) thrcic thu gom chung dua ye h thông xi:r 1 nithc thai cic b, cOng
suât thiêt kê 120 m3/ngày cüa Chü dr an dê xu lr dat gii han truc khi dâu nOi
vào h thông thu gom nrnic thai cüa KCN Amata.
- Bun tü b tr hoai và bun tr h thng xu 1 nrnfic thai duçc giao cho dan v
có chirc näng xr 1r theo quy djnh.
- Yêu cu v báo v môi tm?ing:
+ Thuc hin tách riêng triêt dê tuyn thu gom, thoát ninc mua và nuó'c thai
cuaDuan.
+ Dam báo toàn bo nuâc thai di.xp'c thu gom, xi:r l' dat gith han tip nhn
nithc thai cüa KCN Amata, tnthc khi dâu nôi vào Nhà may xr J nuâc thai tp
trung cüa KCN Amata.
+ B trI vi trI du ni nuó'c thai a vi trI thuân lçii, minh bach cho vic kim
tra, giam sat.
+ K hçp dng xu lr nuâc thai vâi Cong ty du ti,.r ha tng KCN Amata.
3.3. Cong trInh, bin pháp thu gom, itru gift', quán 1, xw 1 chat thai
sinh hot, chat thai rAn cong nghip thông thirô'ng:
- B trI các thüng chua cht thai rAn sinh hoat tai các khu vixc có phát sinh
va thu gom v khu tp k& chAt thai rAn sinh hoat. Bô trI khu lu'u giu chat thai ran
cOng nghip thông thumg cO din tjch: 45 m (trong do: khu chua chat thai ran
sinh hoat 15 m2; khu chtra chAt thai ran cOng nghip không nguy hai 30 m2) dê
liiu gi tam thai, sau do dugc chuyn giao cho don vj có chuc näng vn chuyên,
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xir 1 theo dung quy dinh.
- Yêu cu v bão v môi tnr&ng (di vi Chü dçr an và dan vj thuê nhà
xithng):
+ Thu gom, xir 1 các loai CTN}1 phát sinh trong qua trinh thirc hin Dir an
dam báo các yêu câu ye an toàn và v sinh môi trumg theo quy djnh ti Nghj
djnh so 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü quy djhh ye chi tit
mt so diêu cüa Lut Bão v môi tnxmg và Thông tix so 02/2022/TT-BTNMT
ngày 10/01/2022 cüa B Tài nguyen và Môi tnrông ye quy djnh chi tiêt thi hành
môt so diêu cüa Luât Bão v môi tnrO'ng; Co bin pháp kiêm soát, thu gom chat
thai lông rô ri tai khu virc hru giü.
+ K hcrp dng vi các dan v có chrc näng thu gom, vn chuyen, xü 1 các
loai chat thai rAn cong nghip thông thiiOng theo quy djnh.
3.4. Cong trInh, bin pháp thu gom, liru gill', x.r 1 cht thai nguy hi
(CTNH):
- B trI khu 1uu giCt CTNH (din tIch 15 m2) d hru giti tim thà'i, sau do
duçc chuyên giao cho dan vj Co chCrc näng vn chuyën, xir 1 theo ding quy
dnh.
- Yêu cu v báo v môi tmng (di vi Chü dr an và dan vj thuê nhà
xung):
+ Thu gom, xir l các loi CTNH phát sinh trong qua trInh thirc hin Du an
dam bão các yêu câu ye an toàn và v sinh môi trumg theo quy djnhti Nghj
djnh so 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa ChInh phü quy djñh ye chi tiêt
mt sO diêu cüa Lut Báo v môi trumg và Thông tu sO 02/2022/TT-BTNMT
ngày 10/01/2022 cüa B Tài nguyen vA Môi trumg ye quy djnh chi tiêt thi hành
mt so diêu cüa Lut Bào v môi tmng; Co bin pháp kiêm soát, thu gom chat
thai lông rô ri ti khu vijc hru giü'.
+ K hap dng vii các dan vj cO chüc nAng thu gom, vn chuyn, xCt 1 các
loai chat thai nguy hai theo quy dnh.
3.5. Bin pháp giäm thiêu ô nhiêm ting on, d rung và các ô nhim
khác:
- Thçrc hin bin pháp giám thiu ting n phát sinh tir hot dng cüa dr
an; thirc hin các bin phap kiëm scat, giãm thiêu müi hôi, không phát tan müi
hôi khO chu hoc gay ô nhim môi tnrO'ng theo cac bin pháp dã de xuât trong
báo cáo danh gia tac dng môi tnrO'ng dã phê duyt.
- Trng cay xanh, thám CO xung quanh nhA xung d giám thiu bii, ting
n phát sinh tr hoat dng san xuât tO'i môi truO'ng xung quanh.
3.6. Cong trInh, bin pháp phông ngfra Va frng phó sir cô mOi trthng:
- Dam bão ngun 1irc, trang thit bj dáp ü'ng kha näng phOng ng11a yà ung
phó sir c mOi tm?mg; thrc hin quy dnh pháp 1ut ye an toán phOng cháy chtra
cháy, an toàn lao dng, quãn 1 tãi nguyen nuO'c, an toàn hóa chat yã các quy
dinh pháp 1ut có lien quan khác.
- Xãy drng phuang an, k hochIbin phap bâo y mOi tnrO'ng yà phOng
ngira, üng phO sr c hOa chat nguy hiem trong cOng nghip trInh co' quan có
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thâm quyên phë duyt theo quy djnh hin hành.
- Yêu cu: Tnrng hçp xáy ra sr c di vó các cong trinh xir 1' cht thai,
Cong ty phãi ngung hoat dng Cong doan san xuât phát sinh chat thai; báo cáo
co quan nhà nithc có thâm quyên ye sr cô môi trung và thrc hin khc phiic
theo quy djnh.
4. Danh mite cong trinh bão v môi trtrô'ng chInh cilia Dir an:
- 01 h thng xir 1 nixc thai citc b, cong sut thi& k 120 m3/ngày.dêm
- 01 Khu km gii cht thai rn sinh hot din tIch 15 m
- 01 Khu lixu gi& cht thai rn cong nghip thông thithng din tIch 30 m2.
- 01 Khu lu'u gitr cht thai nguy hai din tIch 15 m2.
5. Chtro'ng trInh quãn 1 và giám sat môi trirrng cilia Dir an:
5.1. Giám sat nuâc thai:
- Vj trI: tti h ga du ni vi h tMng thu gom mrâc thai cüa KCN Amata.
- Thông s giám sat: Lmi luç'ng, pH, BOD5 , COD, TSS, Amoni, tng N,
tong , tong dâu m khoáng.
- Tan sut giám sat: 03 thángMn.
- Quy chun so sánh: Giâi han tip nhn nuc thai theo báo cáo dánh giá
tác dng môi truO'ng dã dugc phê duyt cüa KCN Amata.
5.2. Giám sat cht thai rn thông thurng và nguy hai: Giám sat khôi ltxcmg
chat thai ran thông thung và nguy hai phát sinh, phân djnh, phân lOai các '°a
chat thai ran phát sinh dê bão quãn theo quy dnh.
5.3. Giám sat môi truO'ng lao dng:
Thrc hin theo quy djnh cüa B Lut lao dng và các quy dinh lien quan.
6. Các diu kin có lien quan den môi trtrô'ng:
6.1. Trong giai doin chuân bj, iAp dt thiêt bi cilia dir an:
- Quán 1, kim soát, xilr 1 nrnc thai, chit thai rn xây drng, chit thai nguy
hai và các loai chat thai dam báo quy chuân k9 thut môi truô'ng, quy djnh ye
quàn 1' chat thai xây dçrng theo Thông tu so 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017
cilia B Xây dirng, quy djnh ye quãn i chat thai nguy hai theo Thông tu sO
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cilia B5 Tài nguyen va Môi tru(Yng ye
quy djnh chi tit thi hành mt sO diêu cüa Lut Bao v môi tnthng va các quy
djnh pháp 1ut khác có lien quan.
6.2. Trong giai don vn hành thung mti Dir an:
- Thirc hin quan trc ngun thai, ch d báo cáo yà hru giir kt qua quan
trc moi tnRmg theo däng k tai Báo cáo dánh giá tác dng mOi tm1rng cilia dir
an và các quy dnh pháp 1utt hin hành.
- Bão dam ngun 1irc; trang thi& bj dáp i1ng kha nãng phOng ngira và ü'ng
phó s1r c môi tnxô'ng; thirc hin quy dnh pháp lut ye an toán phOng cháy chüa
cháy, an toan lao dông, quan 1 tài nguyen nuc, an toàn hóa chat và the quy
dinh pháp lut có lien quan khác.
- Duy tn, dam bao din tIch cay xanh dat t' 1 tôi thieu 20% theo quy djnh.
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6.3. Trách nhiêm cüa Chü dir an:
- Thc hin thu tiic cp Giy phép rnôi tnrng và vn hãnh thü nghim
cong trInh xü 1r chat thai theo quy dnh cUa Lut Bão v môi tnthng nàm 2020.
- Thi.rc hin dÀy du trách nhim cüa Chñ dir an sau khi Báo cáo dánh giá
tác dng môi trung dã ducc phé duyt theo quy dnh tai Diêu 37 Lut Báo v
môi tmng 11am 2020.
- Trithng hçp các quy chuÀn, tiêu chuÀn vá quy dnh lien quan có süa di,
bô sung hoc thay the thI áp ding theo quy chuân, quy dnh mdi.
7. Lien quan diu khoãn chuyn tiêp:
H so' cüa Cong ty np tmc ngày 01/01/2022 nen ducc xu 1 theo quy
djnh tti Khoãn 1 Diêu 171 Lut Bào v mOi truô'ng 2020 và Diëu 168 Nghj djnh
s 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa Chinh phu quy dnh ye chi tiet mt so
diu cña Luat Báo v môi tnrng nàm 2020./.
BAN QUAN LY CAC KCN DONG NAT.

