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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        Tân Uyên, ngày 14 tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

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

2020, Ban QLDA XDCB & hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên, tiến 

hành đánh giá tác động môi trường của dự án: “Sân vận động xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên”. 

Căn cứ tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường và điểm a, khoản 3, điều 26, 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ban QLDA XDCB & hỗ trợ bồi thường di 

dân TĐC huyện Tân Uyên gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu dự 

thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Sân vận động xã Phúc Khoa, 

huyện Tân Uyên”, đề nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu 

để thực hiện tham vấn ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

dân cư chịu tác động trực tiếp từ dự án về các nội dung: 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 có liên quan đến dự án đầu tư. 

Ý kiến tham vấn về các nội dung nêu trên xin gửi về Ban QLDA xây dựng cơ 

bản và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân Uyên (Số điện thoại liên hệ: 

0979945223) trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham 

vấn để Ban QLDA XDCB & hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên hoàn 

thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Trung tâm tin học và công báo; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiều 
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