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Lạng Sơn, ngày        tháng 4  năm 2020 

V/v rà soát lại tác động môi trường 

dự án Xây dựng xưởng sản xuất hợp 

kim và hợp chất kim loại 

 

    

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Xét Báo cáo thẩm định số 108/BC-SKHĐT ngày 27/3/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Xây dựng 

xưởng sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Dư ̣án sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại của Nhà đầu tư (Công ty CP 

Sản xuất và Kinh doanh sông Diêm và Công ty TNHH Công nghệ luyện kim 

Vicmet Việt Nam) là loại dự án mà quá trình hoạt động có nguy cơ gây ô nhiêm̃ 

môi trường cao, vi ̣trí nhà máy nằm ngay sát sông Thương, trong quá trình vận 

hành thử đã xảy ra sự cố nên toàn bộ quá trình triển khai cũng như đề xuất điều 

chỉnh dự án phải được quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Để có đầy đủ cơ sở xem xét, đánh giá, quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án, giao Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND huyện Hữu Lũng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, 

đánh giá, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty (từ khâu 

nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất đến khâu đầu ra của sản phẩm) đã tuân 

thủ theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh 

chưa; kết quả quan trắc, giám sát môi trường không khí, đất, nước thải,... theo 

đúng nội dung nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt; quá trình rà soát, đánh giá cần tham khảo ý kiến của người dân xung 

quanh khu vực nhà máy; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở TN&MT, CT, KH&CN, XD, N&PTNT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Cty TNHH CN Luyện Kim Vicmet Việt Nam; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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