
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Gia Lai, ngày       tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất viên nén và dăm gỗ xuất khẩu Nhật Anh Gia Lai”  

tại lô D1-3, khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;  

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 tháng 12 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
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; 

Theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, chuyên gia (có tên trong Quyết định số 

579/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Gia Lai) thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường “Nhà máy sản xuất viên nén và dăm gỗ 
xuất khẩu Nhật Anh Gia Lai” tại lô D1-3, khu công nghiệp Trà Đa, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai tại Biên bản thẩm định ngày 26 tháng 11 năm 2020; 

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy 

sản xuất viên nén và dăm gỗ xuất khẩu Nhật Anh Gia Lai” tại lô D1-3, khu công 

nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo 

Văn bản số 06/VBGT-CT ngày 18/12/2020 của Công ty TNHH Sản xuất – Xuất nhập 
khẩu Nhật Anh Gia Lai;  

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4896 /TTr-
STNMT ngày 30.tháng 12 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Nhà máy sản xuất viên nén và dăm gỗ xuất khẩu Nhật Anh Gia Lai” tại lô D1-3, 

khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (sau đây gọi là Dự án) do 
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Công ty TNHH Sản xuất – Xuất nhập khẩu Nhật Anh Gia Lai lập với các nội dung 
chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung 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 nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 

thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Điều 4. Giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai kiểm tra quá trình xây 

dựng của dự án. Chủ dự án phải đầu tư xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý 

chất thải, chỉ được đưa vào vận hành thử nghiệm khi được sự chấp thuận của Sở 
Tài nguyên và Môi trường. Phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình 

bảo vệ môi trường khác) trước khi hết hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong 
trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của 

pháp luật. Chỉ được phép đưa dự án vào hoạt động chính thức sau khi được Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, UBND thành phố Pleiku, kiểm 

tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. 

Điều 5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai phối hợp với Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, UBND thành phố Pleiku thực hiện kiểm tra các nội 
dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt tại Quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:      
- Chủ dự án; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Đ/c CVP, các PVP UBND tỉnh; 
- Các sở: TNMT, CT, XD; 
- UBND TP Pleiku; 
- BQL Khu kinh tế tỉnh Gia Lai; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai; 
- Lưu VT, CNXD. 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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