
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 5 năm 2022 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

của dự án Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn,  

đoạn từ Trường THPT Chu Văn An đến cầu 17/10 

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ kết quả phiên họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ 

trường THPT Chu Văn An đến cầu 17/10 của Hội đồng thẩm định tỉnh thành lập 

theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn, họp ngày 21/01/2022;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

196/TTr-STNMT ngày 05/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của án 

Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ Trường THPT Chu 

Văn An đến cầu 17/10 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn làm Chủ dự án thực hiện tại 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chính 

tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án theo quy định pháp luật.  

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát 

việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (03b); 

- UBND TP Lạng Sơn; 

- UBND phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn; 

- BQL DA ĐTXD các công trình NN&PTNT 

(Chủ dự án); 

- CPCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm PVHCC, THCB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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