
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
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QUYẾT ĐỊNH 

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

môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư 

xã Đông Quan, huy n Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

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

Căn cứ Nghị định s  1 /2015/N -C  ngày 14/02/2015 c a Chính ph  

quy định về quy hoạch  ảo vệ môi trường, đ nh gi  môi trường chi n  ư c, đ nh 

gi  t c đ ng môi trường và    hoạch  ảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định s  40/2019/N -C  ngày 13/5/2019 c a Chính ph  sửa 

đổi,  ổ sung m t s  điều c a c c Nghị định quy định chi ti t, hướng dẫn thi 

hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư s  25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 c a B  Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi ti t thi hành m t s  điều c a Nghị định s  

40/2019/N -C  ngày 13/5/2019 c a Chính ph  sửa đổi,  ổ sung m t s  điều 

c a c c nghị định quy định chi ti t, hướng dẫn thi hành Luật  ảo vệ môi trường 

và quy định quản  ý hoạt đ ng dịch vụ quan trắc môi trường; 

Xét Công văn s  135/BQLDA-QLDA2 ngày 02/3/2020 c a Ban Quản  ý 

dự  n đầu tư xây dựng tỉnh về việc thẩm định Báo cáo đ nh gi  t c đ ng môi 

trường c a dự  n “ ầu tư xây dựng công trình Khu t i định cư xã  ông Quan, 

huyện L c Bình tỉnh Lạng Sơn”; 

Xét đề nghị c a Gi m đ c Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tại Tờ 

trình s  86/TTr-STNMT ngày 13/3/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Đi u 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư xã Đông 

Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” (sau đây gọi là Dự án) do Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ dự án, gồm các Ông, Bà có tên sau: 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Nơi công tác 

Chức danh 

trong Hội 

đồng 

1 Ông Ngô Viết Hải 
KS. Quản lý Đất 

đai 

Phó Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Chủ tịch 

Hội đồng 



2 
 

2 Ông Nguyễn Vĩnh Phú 

ThS. Quản lý Kinh 

tế; KS Công nghệ 

môi trường 

Chi cục trưởng Chi cục 

Bảo vệ môi trường 

Ủy viên 

thư ký 

3 Ông Nguyễn Phúc Đạt 

ThS. Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên 

và môi trường 

Phó Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Uỷ viên 

phản biện 

4 Ông Hà Mạnh Cường ThS. Kinh tế 
Phó Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Ủy viên  

phản biện  

5 Ông Trần Hữu Đắc 

KS. Chế tạo máy; 

CN. Kinh tế chính 

trị 

Phó Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ 
Ủy viên  

6 Ông Trịnh Tuấn Đông 
KS. Xây dựng cầu 

đường bộ 

Phó Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải 
Ủy viên 

7 Bà Bế Thị Lưu KS. Xây dựng 
Chuyên viên Phòng Quản 

lý xây dựng, Sở xây dựng 
Ủy viên  

8 
Ông Hoàng Hùng 

Cường 
ThS. Kinh tế 

Phó Chủ tịch UBND 

 huyện Lộc Bình 
Ủy viên 

9 Ông Vũ Quang Khánh 

KS. Xây dựng 

công trình giao 

thông 

Trưởng Phòng Kinh tế 

chuyên ngành, Văn phòng 

UBND tỉnh 

Ủy viên 

10 
Ngoài các thành phần nêu trên, Cơ quan thường trực Hội đồng có thể mời một số đại 

biểu tham gia Hội đồng thẩm định. 

Đi u 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo ĐTM của dự 

án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho cơ quan 

Thường trực Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Đi u 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan Thường trực 

Hội đồng, tiến hành các thủ tục theo quy định để tổ chức phiên họp thẩm định 

theo quy định. 

Đi u 4. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu 

phí thẩm định Báo cáo ĐTM theo quy định của pháp luật. 

Đi u 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và 

Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chi 

cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 

các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (03b); 

- Chủ dự án; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KTN, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thi u 
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