
UBND TỈNH HÀ NAM  

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

Số:          /BQLDA-KTTĐ 

V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án 
đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện  

ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh 

Hà Nam tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày        tháng  8  năm 2022 

Kính gửi: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường; 

- Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam. 
 

Thực hiện theo Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam đã chỉ định đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thiết bị 

và Đầu tư công nghệ môi trường Vinaxanh thực hiện đánh giá tác động môi trường của 
dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần 

tỉnh Hà Nam” tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng. 

Căn cứ quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 26 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, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam gửi đến quý 

Cơ quan nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án bao gồm: 

- Vị trí thực hiện dự án đầu tư; 

- Tác động môi trường của dự án đầu tư; 

- Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; 

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường; 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 

- Các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư. 

(Các nội dung tham vấn được gửi kèm) 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam kính đề nghị Quý Cơ quan cho phép 
đăng tải nội dung tham vấn kèm công văn này trên trang thông tin điện tử của đơn vị để 

tham vấn các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 26 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. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Giám đốc Ban để (b/c); 
- PGĐ Ban (Đ/c Lê Văn Tiến); 
- Lưu VT, KTTĐ. 

 

               KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

                                                                                                              Lê Văn Tiến 
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