
UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TIN!! QUANG TRI Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

S& .26OrIQD-1JBND Quáng Trj, ngày O-tháng4O nám 2022 

QUYET DjNii 
A A • A . . . ' • A A• Thanh 1p Hçn dong tham dinh  bao cao danh gia tac d911g moi trirong 

cüa Dy an "Trang trii chãn nuôi heo cong ngh  cao quy mô 2.200 heo nái" 

UY BAN NBAN DAN TINH QUANG TRJ 

Can cz Lut Ta chzk chinh quyn cl/a phuong ngày 19/6/2015, 

Gán th Luçt Báo v môi trzthng ngày 17/11/2020, 

Can thNghj cl/nh s 08/2022/ND-cP ngày 10/01/2022 cza chInhphz quy 
djnh chi tuft m5t sa diu cza Luçt Báo v mói trw&ng, 

Can cz- Thông tw sa 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cza Bô trzthng 
Bô Tài nguyen và Môi tru-àng quy cl/nh chi tuft thi hành m5t so' diu cña Lut 
Báo v mói trw&ng; 

Theo cl nghj cüa S& Tài nguyen và Môi trw&ng tai To' trinh so' 3510/7Tr- 
STNMT ngày 05/10/2022. 

QUYET DjNII: 
Diu 1. Thành 1p Hi dng thm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi 

trurng cüa Du an "Trang tri chàn nuôi heo cong ngh cao quy mô 2.200 heo 
nái" do Cong ty Co phán dâu tu trang trai Tuãn Lc lam Chü dir an, gôm các 
ông, bà có ten sau day: - 

STT HQ và ten H9c ham, 
HQcvj 

No'i cong tác 
Chüc danh 
trong hi 

A dong 

1 Nguyn Hiru Nam Thc s 
S Tài nguyen và 

Môi tmg 
Chü tjch 

2 Vô Van Ding Thac s 
Chi cic Báo v 

môi tru&ng 
Phó Chü 

tjch 

3 Trn Thj Phong Lan Thac s 
Chi cic Báo v 

môi truYng 
Thuk 

4 Nguyn Phii Quc Thc s5 S?c Nông nghip và PTNT 
Uy viên 

phãn bin 

5 Nguyn Thai Nhãn Thac Lien hip các hi 
KFIKT tinh 

U vien 
phán biên 

6 Nguyn Thj Thu Thac s5 Van phóng UBND tinh U viên 
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STT Hç va ten Hyc ham, 
H9cvj 

Noi cong tác 
Chiic danh 
trong hi 

A doug 

7 Lê Van Phü Thac s 
Trung tam Quan trAc 

.. 
Tai nguyen vâ Môi truäng 

Uy viên 

8 Dai  din lanh do UBND huyn VTnh Linh Uy vien 

Di din lânh dao  Phông Nông nghip và PTNT huyn 
VTnh Linh 

A A , , • , A Dieu 2. 1491 dong tham dnh co trach nhiçm xem xet, tham dnh va chu 
trách nhim truóc pháp 1ut ye két qua thãm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi 
tru1ng cUa dr an; gfri k& qua thãm djnh cho UBND tinh. Hi dông thãm djnh tr 
giãi the sau khi hoàn thành nhim vi. 

Diu 3. Các chi phi cho hoat dng cüa HOi  dng thm djnh duçrc thirc hin 
theo quy djnh cüa pháp 1ut và theo các quy djnh hin hành. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hãnh k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi trithng, 
Giám d& Cong ty Co phãn dâu tu trang trai Tuãn Lc, Thu tru&ng các co quan 
lien quan và các thành viên Hi dng co ten tai  Diêu 1 chiu  trách nhim thi hành 
Quyêt djnh này./.-L' 

Noi nhmn: 
- Nhu Diu 4; 
-Luu:VT,KT(Th).,/ 

Ha S5 Dng 
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