
    UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án  

“Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”  

tại đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 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 tháng 01 năm 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 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm 

định, kiểm tra việc cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định  tại Văn bản 

số 187/ĐHSPKTNĐ-QTTB ngày 12/9/2022 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường 

dự án “Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án 

“Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định” gồm các ông, bà 

có tên sau đây: 

TT 

 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị 

Chức vụ 

Nơi công tác 

Chức danh 

trong Hội đồng 

thẩm định 

1 Ông  Phan Văn Phong Thạc sỹ Phó giám đốc Sở TN&MT 
Chủ tịch  

Hội đồng 



2 

 

 

2 Ông Đặng Văn Sỹ  Thạc sỹ 
Chi cục trưởng Chi cục 

BVMT 

Phó chủ tịch 

Hội đồng 

3 Bà Phạm Thị Trang Thạc sỹ Chuyên viên Chi cục BVMT Thư ký 

4 Bà Trần Thị Thanh Thúy Cử nhân 
Phó chi cục trưởng Chi cục 

BVMT 
Thành viên 

5 Ông Vũ Hồng Minh Thạc sỹ 

Phó trưởng phòng Phòng Kỹ 

thuật an toàn môi trường – 

Sở Công thương 

Thành viên 

 

6 Ông Trịnh Thanh Tùng Thạc sỹ 

Phó trưởng phòng Phòng 

Phát triển đô thị và Hạ tầng 

kỹ thuật- Sở  Xây dựng 

Thành viên 

 

7 Bà Vũ Thị Thu Hiền Kỹ sư 

Chuyên viên phòng Tài 

nguyên và Môi trường TP 

Nam Định 

 Thành viên 

Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án; 

gửi kết quả thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Hội đồng thẩm định tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy 

định pháp luật. 

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

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, các thành viên Hội đồng thẩm 

định có tên tại Điều 1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển 

 quỹ đất (để đăng tải trên website của Sở); 

- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu: VT,CCMT. 

  GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

    Phạm Văn Sơn 
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