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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Thổ” 
tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Thanh

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NINH BÌNH

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh 
Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ 
chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND 
tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 
cấu tổ chức bộ máy và biên chế Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 
ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của 
UBND tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh 
Ninh Bình về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực 
hiện một số nhiệm vụ trong công tác bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp 
Yên Thổ” của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Thanh tại Thông báo kết 
quả thẩm định ngày 06/5/2021;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Thổ” đã được chỉnh sửa, bổ 
sung gửi kèm văn bản số 09-CV ngày 18/5/2021 của Công ty TNHH Đầu tư xây 
dựng Tân Thanh;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Ninh Bình tại 
phiếu trình số 22/PTr-BVMT ngày 20/5/2021,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 
“Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Thổ” (sau đây 
gọi là Dự án) tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình của Công ty 
TNHH Đầu tư xây dựng Tân Thanh (sau đây gọi là Chủ Dự án) với các nội dung 
chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm: 
1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định pháp luật.
2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 
Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực 
hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Ninh Bình, Giám đốc Công ty 

TNHH Đầu tư xây dựng Tân Thanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: 
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND huyện Yên Mô;
- UBND thị trấn Yên Thịnh;
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Thanh; 
- Trang TTĐT STNMT NB (để đăng tải);
- TT PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, BVMT.
(PA)

GIÁM ĐỐC

Trịnh Xuân Ba
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