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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Về kết quả tham vấn thông qua đăng tải
trên trang thông tin điện tử nội dung
báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư cơ sở
hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp –
Tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây
và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum (1).
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 500/BQL-TH ngày
22/7/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum về việc đề
nghị đăng tải nội dung tham vấn đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư
cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây
và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi
trường (ĐTM).
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung Tâm Công nghệ thông tin
Tài nguyên và Môi trường – Cơ quan thường trực Ban biên tập Trang thông tin
điện tử của Sở đăng tải nội dung tham vấn lên Trang thông tin điện tử của Sở cụ
thể:
- Địa chỉ đăng tải: http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/news/tham-van-danh-giatac-dong-moi-truong/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dautu-co-so-ha-tang-ky-thuat-cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-phuong-ngomay-va-xa-dak-cam-thanh-pho-kon-tum-3952.html
- Thời hạn tham vấn: 15 ngày (Từ ngày 26/7/2022 đến ngày 10/8/2022).
Kết quả: Trong thời gian Báo cáo ĐTM của dự án nêu trên được đăng tải
trên Trang thông tin điện tử của Sở, đến nay không nhận được ý kiến góp ý của
các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án nêu
trên.
Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường báo để Ban quản lý dự án đầu tư xây
dựng Thành phố Kon Tum biết./.
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