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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Quảng Trị, ngày 14  tháng  7  năm 2020 

Về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi 

trường dự án Xây dựng các công trình 

phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất 

thủy sản của các huyện Vĩnh Linh, Gio 

Linh, Triệu Phong, Hải Lăng 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị là Chủ đầu tư giai đoạn 

lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục 

vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, 

Hải Lăng, thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại 

mục số 107, cột 5 Phụ lục II ban hành kèm theo 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. Chúng tôi đăng ký 

kế hoạch bảo vệ môi trường như sau: 

Tên của Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị. 

Địa điểm thực hiện của dự án: 04 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, 

Hải Lăng.  

Địa chỉ liên hệ của Chủ đầu tư: số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị. 

Điện thoại: 0233.3852573 - Fax: 0233.3855013 

Chúng tôi gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ gồm: 

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Một (01) báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

- Một (01) bản điện tử của các hồ sơ nêu trên.  

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài 

liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ 

môi trường của dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản 

xuất thủy sản của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLCT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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