
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

–––––––– 

Số:              

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Kon Tum, ngày        tháng       năm  
V/v bổ sung hồ sơ dự án đầu tư Nhà 

máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum 
 

 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH Thương mại 

   và Công nghệ Môi trường An Thiện. 

Ngày 12/3/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được hồ sơ đề nghị 

thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum của Công ty 

TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện và đã ban hành Văn bản 

số 149/QLKKT-QLĐT gửi các cơ quan chức năng có liên quan lấy ý kiến thẩm 

định dự án đầu tư theo quy định. 

Căn cứ vào ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng
1
, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện 

điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký thực hiện dự án như sau: 

1. Đối với văn bản đề xuất dự án: 

a) Về mục tiêu đầu tư:  

- Về quy mô dự án cần xác định rõ định lượng chất thải rắn công nghiệp, 

chất thải nguy hại, chất thải y tế phát sinh hiện nay và dự báo trong tương lai, làm 

cơ sở để xác định quy mô của dự án trong từng giai đoạn cụ thể. 

- Việc bố trí các công trình kết cấu hạ tầng trong dự án: Hiện nay Khu công 

nghiệp Hoà Bình giai đoạn 2 chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật, do đó dự án cần bổ sung 

giải pháp kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của Khu công nghiệp sau khi được 

đầu tư xây dựng. 

b) Về bố trí tổng mặt bằng: Đề nghị quý công ty xem xét lại quy mô diện 

tích đất sử dụng, với tổng diện tích 58.856,07 m
2 

- Tỷ lệ đất xây dựng công trình là 17,44% là thấp; 

- Trong Khu công nghiệp không bố trí hố chôn lấp chất thải (trong dự án đề 

xuất 2 hố chôn lấp với tổng diện tích 9.376,48 m
2
; 

- Khu thể thao 1.919,12m
2
 đề nghị bố trí ở khu đô thị, thương mai, dịch vụ 

cạnh KCN. 

c) Về quy chuẩn công nghệ xử lý nước thải tập trung, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24/2009/BTNMT mà dự án đề xuất áp 

dụng cho nước thải sau xử lý đã hết hiệu lực và được thay thế bằng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT. 

                                           
1
 VB số 332/SXD-PTĐTHTKT ngày 20/3/2019 của sở Xây dựng; Văn bản số 169/SKHCN-KHCNCS ngày 

20/3/2019 của sở Khoa học và Công nghệ; Văn bản số 94/PCCC&CNCH ngày 15/3/2019 của phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH; Văn bản số 434/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/3/2019 của sở Tài nguyên và Môi trường 



d) Vốn đầu tư: Theo đề xuất của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư của dự án là 

140.340.750.000 đồng. Đề nghị ghi rỏ thời gian góp vốn 

2. Về hồ sơ: Phần vốn góp của nhà đầu tư 30% là: 42.102.225.000 đ bằng 

tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, ... Đề 

nghị nhà đầu tư bổ sung tài liệu để chứng minh nguồn vốn này.  

3. Ngoài những nội dung trên đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thêm ý kiến của 

các cơ quan có liên quan để tiếp thu hoàn chỉnh hồ sơ. 

 (VB số 332/SXD-PTĐTHTKT ngày 20/3/2019 của sở Xây dựng; Văn bản số 

169/SKHCN-KHCNCS ngày 20/3/2019 của sở Khoa học và Công nghệ; Văn bản 

số 94/PCCC&CNCH ngày 15/3/2019 của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Văn 

bản số 434/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/3/2019 của sở Tài nguyên và Môi trường 

gửi kèm theo). 

Đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện bổ 

sung, hoàn chỉnh và gửi hồ sơ về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu 

tư dự án./. 

 
Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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