UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1400 /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường
của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công, chế tạo và lắp ráp
các loại bộ phận, sản phẩm kim loại cho thiết bị văn phòng tự động, công
nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp khác tại Lô B9, KCN Phúc Điền,
huyện Cẩm Giàng của Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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 một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công, chế tạo và
lắp ráp các loại bộ phận, sản phẩm kim loại cho thiết bị văn phòng tự động,
công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp khác tại Lô B9, KCN Phúc Điền,
huyện Cẩm Giàng của Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam;
Xét đề nghị của Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam tại văn bản số
1905/VB-FSV ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc đề nghị cấp giấy phép môi
trường của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công, chế tạo và lắp
ráp các loại bộ phận, sản phẩm kim loại cho thiết bị văn phòng tự động, công
nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp khác;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
307/TTr-STNMT ngày 24 tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường cho Dự án đầu tư
xây dựng nhà máy sản xuất, gia công, chế tạo và lắp ráp các loại bộ phận, sản
phẩm kim loại cho thiết bị văn phòng tự động, công nghiệp ô tô và các ngành

2
công nghiệp khác tại Lô B9, KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng của Công ty
TNHH Fuji Seiko Việt Nam, gồm các ông (bà) có tên sau:
STT

Họ và tên

Học hàm
học vị

Đơn vị công tác

Chức danh trong
Tổ thẩm định

1

Hoàng Văn Thực

Thạc sỹ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ trưởng

2

Đỗ Tiến Dũng

Thạc sỹ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phó Tổ trưởng

3

Vũ Mạnh Tưởng

Kỹ sư

Chi cục Bảo vệ môi trường

Thành viên thư ký

4

Nguyễn Xuân Thành

Thạc sỹ

Phòng Kinh tế ngành - Văn
phòng UBND tỉnh

Thành viên

5

Phạm Đức Luyện

Thạc sỹ

Ban quản lý các KCN tỉnh

Thành viên

6

Nguyễn Văn Đông

Cử nhân

Hội BVTNMT tỉnh

Thành viên

7

Nguyễn Khắc Nghĩa

Thạc sỹ

Phòng TN&MT - UBND
huyện Cẩm Giàng

Thành viên

Điều 2. Tổ thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án
và gửi kết quả thẩm định cho Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chi phí hoạt động của Tổ thẩm định được thực hiện theo quy định
của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Giám đốc Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam, Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam;
- Lưu: VT, KTN, Thành (5b).
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