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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 

 môi trường của Dự án xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất  

thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

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 trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét Thông báo số 3404/TB-STNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu tái định cư, phát triển 

quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;  

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

3488/TTr-STNMT ngày 14 tháng 10 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông 

Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi là Dự án) của Uỷ ban nhân 

dân huyện Thạch An (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại Dự án xây dựng 

khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết 

định này.  
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Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 của 

Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Thạch An và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- UBND thị trấn Đông Khê, h. Thạch An;  

- Trung tâm Thông tin (đăng tải); 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lưu: VT, CN(A). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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