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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
Dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc,
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 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 13/5/2019 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 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về 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 2426/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng
theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị
mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc, thị xã
Điện Bàn;
Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị
Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Công văn số 48/CV-CTy ngày 03/3/2021
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
200/TTr-STNMT ngày 29/3/2021 và hồ sơ kèm theo.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô
thị Đông Dương được đầu tư xây dựng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị
xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn
làm Chủ đầu tư với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định
này.
Điều 2. Chủ dự án và Chủ đầu tư có trách nhiệm:
1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Dự án theo quy định pháp luật.
2. Thực hiện nghiêm túc nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được phê duyệt tại Điều 1 quyết định này.
Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự
án là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện các nội dung sau:
1. Xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều
25 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Kiểm tra, thanh tra, giám sát Chủ dự án và Chủ đầu tư trong việc thực hiện
nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
3. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (nếu có) của
Dự án.
4. Trường hợp Chủ dự án, Chủ đầu tư vi phạm các quy định tại quyết định
này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã
Điện Bàn, Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc, Chủ tịch UBND phường Điện
Nam Bắc, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn; thủ trưởng
các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng PC05;
- Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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.................................................................................................................................
Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường này đã được
đăng ký Nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
Số đăng ký:
ĐK/ĐTM ngày
tháng năm 2021
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC

