
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIAO THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 949/UBND-BQLDA 
V/v đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp 

đường Tình Nghĩa, xã Giao Thiện, huyện Giao 

Thủy (đoạn từ ngã ba xóm 5 đi xã Giao Hương)” 

Giao Thủy, ngày 20  tháng 10  năm 2022 

     

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

 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20/07/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tình Nghĩa - 

xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy (đoạn từ ngã ba xóm 5 đi xã Giao Hương); 

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

2020, UBND huyện Giao Thuỷ đã thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) của dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Tình Nghĩa - xã Giao Thiện, 

huyện Giao Thủy (đoạn từ ngã ba xóm 5 đi xã Giao Hương)”.  

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 nêu trên thuộc đối tượng thực hiện hình thức tham vấn thông qua đăng tải trên 

trang thông tin điện tử. 

UBND huyện Giao Thủy gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung báo 

cáo ĐTM của Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Tình Nghĩa, xã Giao Thiện, huyện 

Giao Thủy (đoạn từ ngã ba xóm 5 đi xã Giao Hương)” - báo cáo tóm tắt ĐTM kèm 

theo. Trân trọng 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 tóm tắt ĐTM của dự án “Cải tạo, 

nâng cấp đường Tình Nghĩa, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy (đoạn từ ngã ba xóm 

5 đi xã Giao Hương)” để UBND huyện Giao Thủy làm cơ sở hoàn thiện báo cáo 

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

- BQLDA huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
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