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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

của Dự án “Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, 

huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ 

  

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

 Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 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 10/01/2022 của Bộ trưởng 

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

Bảo vệ môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về 

ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các thủ tục hành chính 

lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 

 Xét Văn bản số 29/ĐTM-HP ngày 29/9/2022 của Công ty TNHH Thương 

mại và xây dựng Hoàng Phú về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án “Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch 

Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc 

xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị”; 

 Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, 

huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” do Công ty TNHH Thương mại và xây dựng 

Hoàng Phú làm Chủ dự án, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

 

STT Họ và tên 
Học hàm, 

Học vị 
Nơi công tác 

Chức danh 

trong hội 

đồng 

1 Nguyễn Hữu Nam Thạc sỹ 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Chủ tịch 

2 Võ Văn Dũng Thạc sỹ Chi cục Bảo vệ  Phó Chủ tịch 
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STT Họ và tên 
Học hàm, 

Học vị 
Nơi công tác 

Chức danh 

trong hội 

đồng 

môi trường 

3 Trần Thị Phong Lan Thạc sỹ 
Chi cục Bảo vệ  

môi trường 
Thư ký 

4 Hoàng Việt Thịnh Thạc sỹ 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Uỷ viên 

phản biện 

5 Đoàn Ngọc Định Kỹ sư Sở Công thương 
Uỷ viên  

phản biện 

6 Nguyễn Thị Thu Thạc sỹ 
Văn phòng  

UBND tỉnh 
Uỷ viên 

7 Đoàn Viết Công Thạc sỹ 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
Uỷ viên 

8 Đại diện Phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Uỷ viên 

9 Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đakrông Uỷ viên 

 

Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án; gửi kết quả thẩm định cho Giám đốc Sở. Hội đồng thẩm định 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện 

theo quy định của pháp luật và theo các quy định hiện hành. 

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

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Giám đốc Công ty TNHH 

Thương mại và xây dựng Hoàng Phú, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các 

thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Đakrông; 

- Các Sở: Xây dựng; Công thương; 

- GĐ, PGĐ Ng. H. Nam;  

- Lưu: VT, CCBVMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Trường Khoa 
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