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

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỚ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:              /STNMT-CCBVMT
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
cho các dự án Nhà máy Điện mặt trời đã đi vào hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa, ngày        tháng 9 năm 2019

Kính gửi: 

- Công ty Cổ phần Điện mặt trời Sông Giang;
- Công ty Cổ phần năng lượng Ami Khánh Hòa;
- Công ty Cổ phần Điện mặt trời KN Cam Lâm;
- Công ty TNHH Cam Lâm Solar;
- Công ty Cổ phần Điện mặt trời Tuấn Ân.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các 
nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn luật bảo vệ môi trường (Nghị định số 40); 
Thông tư số 43/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(TNMT) quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và 
quản lý số liệu quan trắc môi trường (Thông tư số 43); Thông tư số 31/2016/TT-
BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo 
vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề 
và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và lưu giữ tại cơ sở (Thông tư số 31); Sở 
Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Quý Công ty thực hiện công tác bảo vệ 
môi trường như sau:

- Lấy mẫu chất thải và giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn 
hoạt động: Số lượng mẫu, vị trí lấy mẫu, các thông số và tần suất giám sát được 
quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh 
phê duyệt hoặc hồ sơ đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường được UBND cấp 
huyện xác nhận (theo danh sách đính kèm công văn này). Đơn vị thực hiện lấy 
mẫu, phân tích mẫu phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại 
Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc Quy 
định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường) định kỳ báo 
cáo về UBND tỉnh, Sở TNMT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Hình thức, 
biểu mẫu báo cáo: Báo cáo số liệu giám sát, quan trắc môi trường theo quy định 
tại Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 43, trong đó Biểu mẫu A1- Báo cáo theo đợt, 



Biểu mẫu A2 – Báo cáo theo năm được ban hành kèm theo Thông tư số 43 (Biểu 
mẫu báo cáo được đăng trên website http://stnmt.khanhhoa.gov.vn – vào mục 
Môi trường) 

- Đối với chất thải phát sinh từ các tấm pin mặt trời, trong khi chờ Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể; Sở TNMT đề nghị Quý 
Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường tại công văn số 
1385/TCMT-TĐ ngày 08/6/2018 cụ thể: yêu cầu nhà sản xuất pin mặt trời 
nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải 
bỏ theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ và Thông tư số 
34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; thu gom, lưu giữ và xử 
lý chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo 
quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 
tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất 
thải nguy hại.

- Thực hiện Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường định 
kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) 
theo Mẫu số 03 Phụ lục V Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40 
và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp 
theo. Trường hợp đồng thời là chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì tích hợp vào 
báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ. 

- Đối với Công ty Cổ phần Điện mặt trời Sông Giang và Công ty Cổ phần 
Điện mặt trời KN Cam Lâm, Sở TNMT đề nghị khẩn trương hoàn thiện trạm 
Quan trắc khí tượng tự động và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 
để theo dõi và kiểm tra trước ngày 23/10/2019. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Quý Công ty biết và thực 
hiện./.

(Đính kèm Phụ lục các dự án Nhà máy điện mặt trời đã hoạt động)

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (VBĐT); 
- Sở Công thương (VBĐT);
- UBND các huyện/thành phố (VBĐT);
- UBND các xã thuộc TP Cam Ranh;
- UBND các xã thuộc huyện Cam Lâm;
- Lưu: VT, A. Đồng – PGĐ, TTCNTT, CCBVMT, P.KSON, G.L.

GIÁM ĐỐC
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http://stnmt.khanhhoa.gov.vn


PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

STT Tên dự án Địa điểm Chủ dự án Quy mô Số QĐ/GXN

I Hồ sơ báo cáo ĐTM

1 Nhà máy Điện 
mặt trời Sông 
Giang

xã Cam Thịnh 
Đông và xã 
Cam Thịnh Tây, 
thành phố Cam 
Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa.

Công ty Cổ 
phần Điện 
mặt trời Sông 
Giang

Diện tích đất 
46 ha; công 
suất nhà máy 
40MWp.

2166/QĐ-
UBND 

01/8/2018

2 Nhà máy điện 
mặt trời KN 
Cam Lâm

xã Cam An Bắc, 
xã Cam An 
Nam, xã Cam 
Phước Tây, xã 
Cam Thành 
Bắc, xã Cam 
Hiệp Nam, 
huyện Cam 
Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa.

Công ty Cổ 
phần Điện 
mặt trời KN 
Cam Lâm

Diện tích đất 
70 ha; công 
suất 50MWp.

3514/QĐ-
UBND 

16/11/2018

3 Nhà máy Điện 
mặt trời Ami 
Khánh Hòa

xã Cam An 
Nam, huyện 
Cam Lâm, xã 
Cam Thành 
Nam, phường 
Cam Phúc Bắc, 
phường Cam 
Nghĩa, thành 
phố Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Cổ 
phần năng 
lượng Ami 
Khánh Hòa

Diện tích đất 
65 ha; công 
suất 50MWp.

3515/QĐ-
UBND 

16/11/2018

II Hồ sơ Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1 Nhà máy điện 
mặt trời Cam 
Lâm Solar

Xã Cam An 
Bắc, huyện Cam 
Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa.

Công ty 
TNHH Cam 
Lâm Solar

Diện tích đất 
70 ha; công 
suất 50 
MWp.

4323/GXN-
UBND

09/8/2018

2 Nhà máy Điện 
mặt trời Sông 
Giang mở rộng

xã Cam Thịnh 
Đông và xã 
Cam Thịnh Tây, 
thành phố Cam 

Công ty Cổ 
phần Điện 
mặt trời Sông 
Giang

Diện tích đất 
12 ha; công 
suất nhà máy 
10MWp.

4727/UBND-
TNMT

17/12/2018
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STT Tên dự án Địa điểm Chủ dự án Quy mô Số QĐ/GXN
Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa.

3 Nhà máy điện 
mặt trời Tuấn 
Ân 

xã Cam Thịnh 
Tây, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa.

Công ty Cổ 
phần Điện 
mặt trời Tuấn 
Ân

Diện tích 
10,6 ha và 
công suất nhà 
máy 10 
MWp.

704/UBND-
TNMT 

01/3/2019
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