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Ý Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

    Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 26/04/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng khu tái định 

cư và khu dân cư tập trung xã Yên Nhân, huyện Ý Yên”. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2020, UBND huyện Ý Yên đã thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) của dự án “Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Yên Nhân, 

huyện Ý Yên”.  

Căn cứ theo điểm a, khoản 3, điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

dự án thuộc đối tượng thực hiện hình thức tham vấn thông qua đăng tải trên trang 

thông tin điện tử. UBND huyện Ý Yên gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường nội 

dung báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã 

Yên Nhân, huyện Ý Yên” (có báo cáo tóm tắt ĐTM kèm theo). 

UBND huyện Ý Yên đề nghị đơn vị quản lý Trang thông tin điện tử của Sở 

Tài nguyên và Môi trường đăng tải nội dung tham vấn của báo cáo ĐTM của dự án 

“Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Yên Nhân, huyện Ý Yên” để 

UBND huyện Ý Yên làm cơ sở hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 
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