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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-STNMT Bắc Kạn, ngày        tháng 8  năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   

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; 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến việc thẩm 

định hồ sơ môi trường đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh; 

Xét Văn bản số 16/CV-SDTB ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Công ty TNHH 

SDTB về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm 

vật liệu xây dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn gồm các Ông (Bà) có tên sau: 
 

 

TT 

 

Họ và tên 
Học hàm, học vị, 

 chức vụ 

Đơn vị  

công tác 

Chức danh 

trong Hội đồng 

1 Ô. Nguyễn Văn Minh ThS. Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Chủ tịch 
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2 Ô. Nông Đức Di 
ThS. Trưởng phòng  

Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Phó Chủ tịch 

3 Ô. Nguyễn Mạnh Hà 
ThS. Phó trưởng phòng 

Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Ủy viên 

phản biện 

4 Ô. Nguyễn Phúc Đán 

ThS. Trưởng phòng 

Khoáng sản - Tài nguyên 

nước 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Ủy viên 

 phản biện  

5 Ô. Nông Lê Huy 
ThS. Phó trưởng  

Phòng NNTNMT 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
Uỷ viên 

6 Ô. Nông Văn Du 
ThS. Chuyên viên Phòng 

Kinh tế xây dựng 
Sở Xây dựng Ủy viên  

7 B. Lê Thị Nhung  
ThS. Chuyên viên 

phòng Môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Ủy viên 

thư ký 
 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng 

sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm 

định và gửi kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chi phí hoạt động của hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

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

trường, Giám đốc Công ty TNHH SDTB, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các thành viên hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 
   

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4 (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai (đăng tải); 

- Phòng Môi trường. 

Gửi bản giấy: 

- Các cá nhân có tên tại Điều 1; 

- Công ty TNHH SDTB; 

- Lưu: VT, HS(LN, 01b). 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

 

Hoàng Thanh Oai   
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