
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

                 
QUYẾT ĐỊNH 

V  vi c thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động  

môi trường của Dự án đầu tư và chế biến đá vôi làm vật li u xây dựng 

thông thường mỏ đá vôi Lân Cần (Dự án đi u chỉnh) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-C  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về quy ho ch  ảo vệ môi trường  đánh giá môi trường chi n  ư c  

đánh giá tác đ ng môi trường và    ho ch  ảo vệ môi trường; Nghị định số 

40/2019/NĐ-C  ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi   ổ sung m t số điều của 

các Nghị định quy định chi ti t  hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của 

B  trưởng B  Tài nguy n và Môi trường về đánh giá môi trường chi n  ư c  

đánh giá tác đ ng môi trường và    ho ch  ảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguy n và Môi trường L ng Sơn t i Tờ 

trình số 624/Tr-STNMT ngày 30 tháng 12 tháng 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đi u 1. Thành  ập H i đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác đ ng môi 

trường của dự án Đầu tư và ch   i n đá vôi  àm vật  iệu xây dựng thông thường 

mỏ đá vôi Lân Cần (Dự án điều chỉnh) do Công ty cổ phần Mỏ đá môi trường 

PT   àm Chủ dự án  gồm các thành phần có t n sau đây: 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Nơi công tác 

Chức danh 

trong Hội 

đồng 

1 Ngô Vi t Hải 
KS. Quản  ý 

Đất đai 

 hó Giám đốc 

Sở Tài nguy n 

và Môi trường 

Chủ tịch 

H i đồng 

2 Nguyễn Vĩnh  hú 

ThS. Quản  ý 

Kinh t   KS. ông 

nghệ môi trường 

Chi cục trưởng 

Chi cục Bảo vệ 

môi trường 

Ủy vi n 

Thư  ý 

3 Nguyễn  húc Đ t 

ThS. Kinh t  tài 

nguyên thiên 

nhiên và môi 

trường 

 hó Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và 

 hát triển nông thôn 

Uỷ vi n 

 hản  iện 
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4 Đinh Kỳ Giang KS. Dệt 
 hó Giám đốc  

Sở Công Thương 

Uỷ vi n 

phản  iện 

5 Trần Hữu Đắc KS. Ch  t o máy 

 hó Giám đốc 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Uỷ vi n 

 

6 Trần Đình Trung  ThS. Kinh t  

Phó Trưởng phòng 

 inh t  ngành – Sở K  

ho ch và Đầu tư 

Ủy vi n 

7 Đồng Tuấn Huy  
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường    

Chuyên viên Phòng 

Kinh t  và vật  iệu xây 

dựng - Sở xây dựng 

Uỷ vi n 

 

8 Vũ Quang Khánh 

KS. Xây dựng 

công trình 

giao thông 

Trưởng  hòng 

Kinh t  chuy n 

ngành - Văn phòng 

UBND tỉnh 

Ủy vi n 

9 Bùi Quốc Khánh 
ThS. Quản  ý 

Kinh t  

 hó Chủ tịch UBND 

huyện Hữu Lũng 
Ủy vi n 

10 
Ngoài các thành phần n u tr n Cơ quan thường trực H i đồng có thể mời m t số 

đ i  iểu tham gia H i đồng thẩm định. 
 

Đi u 2. H i đồng có nhiệm vụ xem xét  thẩm định Báo cáo đánh giá tác 

đ ng môi trường của dự án n u tr n  chịu trách nhiệm về   t quả thẩm định và 

gửi   t quả cho cơ quan Thường trực H i đồng thẩm định. H i đồng thẩm định 

tự giải thể sau  hi hoàn thành nhiệm vụ. 

Đi u 3. Giao Sở Tài nguy n và Môi trường  àm cơ quan Thường trực 

H i đồng thẩm định  ti n hành các thủ tục theo quy định để tổ chức phi n họp 

thẩm định theo quy định. 

Đi u 4. Các chi phí cho ho t đ ng của H i đồng thẩm định đư c  ấy từ 

nguồn thu phí thẩm định  áo cáo đánh giá tác đ ng môi trường theo quy định 

của pháp  uật. 

Đi u 5. Quy t định này có hiệu  ực thi hành  ể từ ngày  ý.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh  Giám đốc các Sở: Tài nguy n và Môi trường  

Nông nghiệp và  hát triển nông thôn  Khoa học và Công nghệ  Công Thương  K  

ho ch và Đầu tư  Xây dựng  Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng  Chi cục trưởng Chi 

cục Bảo vệ môi trường và các thành phần có tên t i Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quy t định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Chủ tịch  các  hó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguy n và Môi trường (03 ); 

- Chủ dự án; 

- C, PCVP UBND tỉnh   

các phòng: KTN, TH, TT THCB; 

- Lưu: VT  KTN(NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thi u 
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