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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì carton” tại xã Hồng Lạc,
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần chế biến
nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ Quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định
số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ
môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
5/TTr-STNMT ngày 05 tháng 01 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì carton” tại xã Hồng Lạc, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm
xuất khẩu Hải Dương, gồm các ông (bà) có tên sau:
TT
1

Họ và tên
Vũ Ngọc Long

Học hàm,
học vị

Nơi công tác

Chức danh
trong hội
đồng

Thạc sỹ

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Chủ tịch

2
Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi
trường
Chi cục Bảo vệ Môi
trường
Sở Khoa học
và Công nghệ
Cảnh sát PCCC và
cứu nạn, cứu hộ

2

Trịnh Nam Hưng

Thạc sỹ

Phó Chủ tịch

3

Tạ Hồng Minh

Thạc sỹ

4

Vũ Mạnh Tưởng

Kỹ sư

5

Phạm Văn Bình

Thạc sỹ

6

Phạm Đức Thuận

Kỹ sư

7

Nguyễn Văn Đông

Cử nhân

Hội BVTNMT

Uỷ viên

8

Lê Minh Đăng

Cử nhân

Phòng TN&MT
huyện Thanh Hà

Ủy Viên

Phó Chủ tịch
Thư ký
Uỷ viên
phản biện 1
Uỷ viên
phản biện 2

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường của Dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và
gửi kết quả cho Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu
phí thẩm định theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm
xuất khẩu Hải Dương và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi
hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NNTNMT, Thành (10b).
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