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Số:        /CCBVMT-HCTH                           
V/v tham gia thẩm định đề xuất dự án Khu 

du lịch sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, 

huyện Văn Quan (lần 3) 

Lạng Sơn, ngày    tháng 6 năm 2022 

 
Kính gửi: Phòng quản lý đất đai. 

 

Theo đề nghị của Phòng quản lý đất đai về việc tham gia ý kiến thẩm 

định đề xuất dự án “Khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn 

Quan (lần 3)” theo nội dung Công văn số 1099/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

10/06/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi xem xét, nghiên cứu, Chi cục 

Bảo vệ môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về thủ tục môi trường  

- Theo thông tin tại hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái cộng 

đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan (lần 3) (sau đây gọi tắt là Dự án): Địa điểm 

thực hiện Dự án tại xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Tổng diện tích 

khu đất dự kiến thực hiện dự án là 11.163,50m2  trong đó có đất trồng lúa 

nước. 

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 

2020 và ý 6 mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường: “Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, có 

diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai” thuộc đối tượng phải thực hiện đánh 

giá tác động môi trường. 

- Đối chiếu theo quy định trên, Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện 

đánh giá tác động môi trường. Đề nghị chủ đầu tư (Hợp tác xã Liên Minh 

Phát) chủ động thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án trình cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. (Thời điểm thực 

hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020; thẩm quyền thẩm định đánh giá tác động môi trường 

được quy định tại Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020). 

2. Về nội dung đề xuất Dự án  

- Tổng diện tích khu đất dự kiến thực hiện dự án là 11.163,50m2  bao 

gồm các loại đất: trồng cây lâu năm (2.712,0 m2), đất trồng cây hằng năm khác 

(1.388,70m2), nuôi trồng thủy sản (76,0 m2), đất trồng lúa nước (6.663,3), đất ở 

tại nông thôn (341,5). Số tổng diện tích khu đất dự kiến và số liệu các loại đất 

sau khi cộng lại không khớp nhau, đề nghị xem lại. 
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 - Đề nghị bổ sung đơn vị do diện tích đối với đất trồng lúa nước (6.663,3 

m2), đất ở tại nông thôn (341,5m2). 

 - Tại mục 5.1 Căn cứ pháp lý (trang 19) đề nghị  rà soát các căn cứ pháp 

luật sử dụng tại đề xuất dự án hiện đã hết hiệu lực và cập nhật thay thế bằng các 

văn bản có hiệu lực hiện hành, cụ thể các văn bản đã hết hiệu lực: Luật Bảo vệ 

môi trường ngày 23/6/2014;  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; Nghị 

định 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường ban hành ngày 14/2/2015; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất 

thải nguy hại; Thông tư số 24/2017/BTNMT ban hành ngày 01/9/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; 

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; 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 40/2019/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 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

Chi cục Bảo vệ môi trường gửi Phòng Quản lý đất đai tổng hợp chung./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c: Nguyễn Hữu Trực-PGĐ  (B/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Phú 
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