
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trung tâm  

Y tế thị xã An Khê (nâng quy mô từ 160 giường bệnh lên 210 giường bệnh) 

 

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 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

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

số 40/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; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án Trung tâm Y tế thị xã An Khê (nâng quy mô từ 160 giường bệnh lên 210 

giường bệnh) tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai họp ngày 27/5/2021 tại 

Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trung tâm Y tế thị 

xã An Khê (nâng quy mô từ 160 giường bệnh lên 210 giường bệnh) được chỉnh sửa, 

bổ sung kèm theo Văn bản số 505/BQLDA-DD&CN ngày 21/6/2021 của Ban quản lý 

các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3123/TTr-

STNMT ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Trung tâm Y tế thị xã An Khê (nâng quy mô từ 160 giường bệnh lên 210 giường 

bệnh) tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (sau đây gọi là Dự án) của 

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (sau đây gọi là Chủ dự án) với 

các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 
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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 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với 

UBND thị xã An Khê 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 5. 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;                                        

- Các sở: TN&MT, YT, XD, KH&ĐT; 

- UBND thị xã An Khê; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Chủ dự án;                                                                                             
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, CNXD.                         

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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