
 

BỘ XÂY DỰNG 

Số: 26/BXD-HTKT  

V/v thẩm định hoặc có ý kiến 
về công nghệ trạm xử lý nước 

thải của KCN An Phát 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 62/APC1-PDA ngày 20/12/2022 của 
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 (Gọi tắt là Công ty) về 
việc đề nghị thẩm định hoặc có ý kiến đối với công nghệ trạm xử lý nước thải của 
KCN An Phát 1. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

- Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quốc Tuấn - An 
Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nay là Khu công nghiệp An Phát 1) đã 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường tại quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021 (trong đó có phê duyệt 
kèm theo thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ của trạm xử lý nước thải Khu 
công nghiệp An Phát 1). 

- Bộ Xây dựng đã thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự 
án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Phát 1 tại Thông báo số 
42/HĐXD-QLDA ngày 17/02/2022. Theo đó, trạm xử lý nước thải trong Khu 
công nghiệp An Phát 1 được xây dựng với quy mô, công suất 4.100 m3/ngày đêm, 
sử dụng công nghệ SBR là công nghệ đã và đang sử dụng rộng rãi tại Vi ệt Nam. 

- Việc áp dụng công nghệ cho máy xử lý nước thải do Chủ đầu tư quyết 
định (vốn của công ty) phải phù hợp với phương án dây chuyền công nghệ đã 
được mô tả và đánh giá trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã 
được phê duyệt. 

- Căn cứ vào các điểm nêu trên, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm 
định và chịu trách nhiệm về công nghệ xử lý nước thải do công ty lựa chọn phù 
hợp với dây chuyền công nghệ đã được đánh giá và đảm bảo chất lượng xử lý đạt 
quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Khu công 
nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn (để b/c); 
- Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương; 
- Ban QLCKCN tỉnh Hải Dương; 
- Lưu: VT, HTKT(TN). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
 

(đã ký) 

 

Tạ Quang Vinh 
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