
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

CQNG ITOA XA HOT  CFIJ NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phiic 

So: J & 6/QD-UBND Dà 1\Tng, ngày 12.3 thOng & närn 2022 

QUYETBINH 
Vé vic fly quyén thám djnh, phé duyt kt qua thm djnh báo cáo dánh giá 
tác dng môitru'ông; phuong an cãi to, phic hi môi trithng; cap, cap dôi, 

cap diêu chinh, cap 1i, thu hôi giây phép môi trirô'ng 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO oA NANG 

C'än ct Luat TO' chtc chInh quyn dja phucng ngày 19 tháng 6 nám 2015 và 
Luát si'ia dO!, bO sung mt sO diêu cüa Lut To chic ChInh phO và Luat TO chic 
chmnh quyên djaphu'ang ngày 22 tháng 11 nãm 2019; 

àn cO'Luãt BOo v mOi tru'O'ng ngày 17 thang 11 nàm 2020, 

Gcn ci Ngh/ d.inh so' 08/2022/ND-cp ngày 10 tháng 01 nám 2022 cia ChInh 
phz Quy dfnh clii tiêt m5t sO diêu cia Luat Báo v mOi trithng, 

Can cO' Thông tu' so' 02/2022/TT-BTNj,Jy' ngày 10 tháng 01 nám 2022 cüa B 
tru'O'ng B Ta! nguyen và MO! tru'àng Quy d.inh chi tiêt thi hành mç3t so diêu cza 
Lut BOo v môi trtc&ng, 

án ci' Thông ttr so' 05/2021/TT-BTNjJ' ngày 29 thOng 5 näm 2021 cia B5 
trwOng Bç5 Ta! nguyen va MOi trtrO'ng htrO'ng dOn cht'c nàng, nhiêm vt, quyên hcin 
cüa SO' TOi nguyen và MO! trithng thuóc L5,' ban nhOn dOn cOp tinh, PhOng Ta! 
nguyen va MO! tru'O'ng thu5c Uy ban nhOn dOn cOp huyn; 

Can cO' Quyé't dfnh s 3073/QD-UBND ngày 27 tháng 9 nám 2021 cia UBND 
thành phô DO Náng ye vic quy djnh chz°c nàng, nhim vt, quyên hçin vO cc cOu to 
chtc cáa SO' Ta! nguyen và MO! trirO'ng thành phô Dà Náng, 

Can cz D On sñ 7796/DA-UBND ngày 13 tháng 11 nám 2021 cáa UBND 
thành phO P/iOn cOp, 4y quyên quán l nha nu'O'c gn vO'i thI diem mO hInh chInh 
quyên dO thl trên d,ia bàn thànhphO Dà Náng g!ai dogn 2021-2026; 

Theo d nghj cia Giám dec SO' Ta! nguyen va MO! trzthng tgi TO' trinh sO 
235/TTr-STNMJ' ngay 17 tháng 5 nám 2022 và TO' trinh so 166/TTr-STNMT ngày 
18 thOng 4 näm 2022,' trên cci sO' j kiên thông nhOt cüa cOc thành viên UBND 
thành phô (Cong van so 2018/VP-DTDT ngày 09 tháng 6 nãm 2022 cia Van 
phOng UBND thànhphO'), 

QUYET BINH: 

Biu 1. Üy quyn cho Si Tãi nguyen và Môi trung thirc hin rnt s nhim 
vii dôi vo'i các dir an du tu' trén dja ban thành ph thuc thm quyên phe duyt, 
cap phép cüa UBND thành phô (tth các dix an dâu tu' dixçc UBND thânh phô üy 
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quyên cho Ban Quán 1 Khu cong nghê cao và các Khu Cong nghip Dá NAng thirc 
hin (nêu cO)), cii the nhu sau: 

1. Thm dnh, phê duyêt kt qua thm dinh báo cáo dánh giá tác dng môi 
tnrng dôi vói di an du tii quy djnh taj khoán 3 Diu 35 Luât Bão v môi trng. 

2. Thârn djnh, phê duyêt phiro'ng an cãi tao,  phc hi môi tnrà'ng dôi vói các 
dir an, Ca s khai thác khoáng san quy dinh tai dim b khoán 8 Diéu 36 Nghj djnh 
so 08/2022/ND-CP ngáy 10 tháng 01 nàm 2022 cüa Chinh phü Quy dlnh  chi tiêt 
mt so diêu cüa Lust  Báo v môi trithng. 

3. C.p, c.p di, cp diu chinh, cp 'aj,  thu hi giy phép môi tnth'ng di vói 
cac dOi tuçrng quy dinh tai khoán 3 Diêu 41 Luât Bão v môi tm611g. 

Diu 2. S Tài nguyen và Môi trtr6ng có trách nhim: 

1. Thirc hin dung các ni dung thrcic üy quyn nCu tai  Diu 1 Quyt djnh nay 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; Chju trách nhim trixâc UBND thành phô Va tnrO'c 
pháp lut ye vic thrc hin các ni dung dtxcc üy quyên. 

2. T6ng hçTp s lieu và báo cáo djnh k' dn UBND thành ph (dng thai giri 
Sâ Ni vi theo dOi, tong hyp) ye thc hin các ni dung duoc üy quyên tai  Quyêt 
djnh nay truàc ngáy 31 tháng 10 hang nàm. 

3. Ra soát, tharn rnu'u diu chinh v trInh tix, thi tçic, biêu mâu Va các ni dung 
khác lien quan den thu tic hành chmnh di vó nhim vi dixqc üy quyCn tai  Diêu 1 
(neu co). 

4. Thông báo rng rãi các nOi  dung duc üy quyn tai  Quy& djnh nay dn các 
to chuc, cá nhân dê biêt và lien h cOng tác. 

Diu 3. Thô'i han  üy quyn: K tir ngày Quyt djnh nay Co hiu 1rc den hêt 
ngây 30 tháng 6 närn 2026. Trong qua trInh trin khai thirc hin nêu có s'r thay dôi 
quy djnli cüa pháp lut, Sâ Tài nguyen vá Môi truO'ng báo cáo Uy ban nhân dan 
thành phô xem xét, xir l' cho phü hcp. 

Diu 4. Quy&dinh nay có hiéu lirc k t'ir ngày k9. Chánh Van phOng Uy ban 
rthân dan thânh phô, Giám dOe Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, thu trtthng các ca 
quan, dan v có lien quan chju trách nhiêm thi hành Quyêt djnh 

Noi nhân: 
- Nhu diêu 4; 
- BO Tài nguyen và Môi trixOng; 
- Ban Thtr&ng vi1 T" üy; 
-HDNDthànhpho; 
- CT va cac PCT UBND thârth pho; 
- Các Sâ, ban, ngành; 
- UBND các quan;huyn; 
- Liru: VT, DTDT, STNMT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Lê Trung Chinh 
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