
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Số:             /QĐ- STNMT Ninh Bình, ngày         tháng        năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

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

Dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đồi 

Mây- Liên Phương, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan” của UBND huyện Nho Quan 
 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NINH BÌNH 
 

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 31/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh 

Bình; 

Căn cứ Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; 

Xét văn bản số 343/BQL ngày 30/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Nho Quan về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân 

cư Đồi Mây- Liên Phương, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan” của UBND huyện 

Nho Quan; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và Biển, đảo tại Phiếu 

trình số 122/PTr-MTBĐ ngày 14/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

trường Dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư 

Đồi Mây- Liên Phương, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan” của UBND huyện Nho 

Quan, gồm các ông, bà có tên sau: 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Nơi công tác 

Chức 

danh  

Hội đồng 

1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Thạc sỹ 

Phó Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường Ninh 

Bình 

Chủ tịch 

2 Ông Nguyễn Xuân Đức Thạc sỹ 

Chi cục trưởng Chi cục Môi 

trường và Biển, đảo- Sở Tài 

nguyên và Môi trường Ninh Bình 

Phó chủ 

tịch 



2 

 

 

3 Bà Lại Thị Huyền Trang Kỹ sư 

Chuyên viên Chi cục Môi 

trường và Biển, đảo - Sở Tài 

nguyên và Môi trường Ninh 

Bình 

Ủy viên 

thư ký 

4 Ông Đào Thanh Tân Thạc sỹ 

Trưởng phòng kỹ thuật an toàn 

– Sở Công thương tỉnh Ninh 

Bình 

Ủy viên 

 phản biện 

5 Bà Đinh Thị Huyền Nhung Thạc sỹ 

Phó chi cục trưởng Chi cục 

môi trường và biển, đảo – Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Bình 

Ủy viên 

phản biện 

6 Ông Quách Mai Hồng Kỹ sư 

Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên 

nhiên và môi trường tỉnh 

Ninh Bình 

Ủy viên  

 

7 Bà Đinh Thị Diệu Thảo Kỹ sư 

Phó Trưởng phòng Kinh tế - 

Vật liệu – Sở Xây dựng tỉnh 

Ninh Bình 

Ủy viên 

 

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

môi trường dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ và văn bản của Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Ninh Bình. 

Điều 3. Chi phí cho hoạt động của hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 

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

Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Trưởng Chi cục Môi 

trường và Biển, đảo, Chủ tịch UBND huyện Nho 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; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện Nho Quan; 

- Lưu: VT, MTBĐ. 
(HT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đinh Văn Tiên 
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