
 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

 Số:  1608  /SNN-QLCT 
V/v chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo 

ĐTM Dự án: Xây dựng khu neo đậu 

tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa 

Việt, huyện Gio Linh. 

Quảng Trị, ngày  31   tháng  8  năm 2020 

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

 

Căn cứ theo Thông báo số 2681/TB-STNMT ngày 27/8/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án “Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp 

cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh”. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 

Ban QLDA phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Quảng Trị tiến hành chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các nội dung của Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến của Hội đồng thẩm định tại văn 

bản nêu trên (kèm theo phụ lục nội dung giải trình). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kính đề nghị Sở Tài nguyên và 

Môi trường Quảng Trị xem xét và sớm trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết 

hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh” để Chủ đầu tư  có cơ sở triển khai 

các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ chung của dự án./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban QLDA; 

- Lưu: VT, QLCT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hoè 
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