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CÔNG BÁO/Số 47+48/Ngày 25-10-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số: 3050/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án bảo vệ môi trường chi tiết ñối với Dự án ñầu tư
công nghệ sản xuất - tái chế các sản phẩm từ cao su thiên nhiên
và cao su phế liệu của Công ty TNHH Nhật Khánh


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2011/Nð-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy ñịnh
về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường, cam kết bảo vệ
môi trường;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy ñịnh về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực
hiện ñề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và ñăng ký ñề án bảo vệ môi trường ñơn
giản;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2419/TTr-STNMT ngày 10/10/2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðề án bảo vệ môi trường chi tiết (ðề án) của Dự án ñầu tư
công nghệ sản xuất - tái chế các sản phẩm từ cao su thiên nhiên và cao su phế liệu
ñược lập bởi Công ty TNHH Nhật Khánh (Chủ ñầu tư) với các nội dung chủ yếu
sau ñây:
1. Vị trí, quy mô, công suất hoạt ñộng:
a. Cơ sở có vị trí hoạt ñộng tại Cụm công nghiệp cầu 16, xã Tây Thuận, huyện
Tây Sơn, tỉnh Bình ðịnh.
b. Quy mô, công suất hoạt ñộng:
- Cơ sở có quy mô tổng diện tích: 29.200 m2.

