UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 272

/QĐ-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 25tháng 08năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
của Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc
biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh
Tuyên Quang về việc chấp thuận đầu tư thực hiện Dự án Làng văn hóa du lịch và
phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh
Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng văn hóa du lịch
và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của
Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân
Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang do Công ty Cổ phần
Hồng Hạc Đại Lải làm chủ đầu tư;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và
Biến đổi khí hậu,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang do Công
ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải làm chủ đầu tư, gồm các thành viên sau:
Số TT

Họ và tên

Học hàm,
học vị

Chức vụ, nơi công tác

Chức danh
trong Hội đồng

1

Ông Phạm Mạnh
Duyệt

Thạc sỹ

Giám đốc, Sở Tài
nguyên và Môi trường

Chủ tịch

2

Ông Phạm Đình
Tứ

Thạc sỹ

Phó Giám đốc, Sở Tài
nguyên và Môi trường

Phó chủ tịch

Kỹ sư

Phó Trưởng phòng Môi
trường, Nước, Khí tượng
thủy văn và Biến đổi khí
hậu

3

Ông Phùng Thế
Hiệu

Ủy viên
thư ký

4

Ông Tạ Thanh
Tùng

Thạc sỹ

Chuyên viên Phòng Môi
trường, Nước, Khí tượng
thủy văn và Biến đổi khí
hậu

5

Bà: Trịnh Phương
Ngọc

Tiến sỹ

Phòng QL khoa học và
Hợp tác quốc tế -Trường
Đại học Tân Trào

6

Đại diện Sở Xây Dựng

Ủy viên

7

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

8

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên

9

Đại diện UBND huyện Sơn Dương

Ủy viên

Ủy viên
phản biện

Ủy viên

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác
động môi trường của dự án nêu trên, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả
thẩm định và báo cáo kết quả với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Hội
đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Giao Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi
khí hậu chuẩn bị các tài liệu, thủ tục và các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên
họp Hội đồng thẩm định; kiểm tra hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét phê duyệt khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 4. Chi phí cho hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện
theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải và, các
thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c PGĐ phụ trách;
- Như Điều 5;
- Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải;
- Lưu VT, BVMT.

Phạm Mạnh Duyệt

