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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến thẩm định               

báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư  - kinh doanh cơ sở  

hạ tầng khu công nghiệp Bàu Xéo tỉnh Đồng Nai 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ  Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 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 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng 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 tháng 5 năm 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 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

Xét Văn bản số 97/CPTN-QLMT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Công ty cổ 

phần Thống Nhất về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án Đầu tư  - kinh doanh cơ sở  hạ tầng khu công nghiệp Bàu Xéo tỉnh Đồng 

Nai; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý 

kiến thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư  - 

kinh doanh cơ sở  hạ tầng khu công nghiệp Bàu Xéo tỉnh Đồng Nai (sau đây 

gọi là Dự án) như sau: 
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1. Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, Tổng cục Môi trường; 

2. Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường; 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; 

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai; 

5. GS.TS. Trần Đức Hạ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và 

Môi trường, Hội Cấp thoát nước Việt Nam; 

6. TS. Phạm Khang, Phó Chủ tịch Hội Đánh giá tác động môi trường             

Việt Nam; 

7. ThS. Phạm Huy Đông, Phó Viện trưởng Viện Hóa học công nghiệp Việt 

Nam, Bộ Công Thương. 

Điều 2. Cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến có nhiệm vụ xem 

xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, chịu trách 

nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường.   

Điều 3. Chi phí cho hoạt động lấy ý kiến thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án 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.  

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và cơ 

quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- Công ty cổ phần Thống Nhất; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT(3).VTH10.                                                                                        

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG 

TỔNG CỤC TRƯỞNG  

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tài 
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