
 

UBND TỈNH THANH HÓA 

BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ NGHI SƠN 

VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BQLKKTNS&KCN-TNMT 

V/v đăng tải nội dung báo cáo ĐTM của Dự 

án: “Bến xe Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn” để 

tham vấn cộng đồng 

Thanh Hóa, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (Ban) nhận 

được Văn bản số 12/CV-CTĐB ngày 17/6/2022 của Công ty Cổ phần Tổng 

Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc về việc lấy ý kiến tham vấn trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Bến xe Hải Hòa, 

thị xã Nghi Sơn”. 

Căn cứ Công văn số 511/VP-CNTT ngày 25/4/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (VPUB) về việc đồng ý hỗ trợ đăng tải nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ban thẩm định lên Cổng thông tin điện 

tử UBND tỉnh.  

Ban đề nghị VPUB đăng tải thông tin tham vấn ĐTM Dự án nêu trên theo 

nội dung hồ sơ gửi kèm gồm: 

- Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Địa chỉ nhận ý kiến tham vấn: bqlkktns@thanhhoa.gov.vn. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp rất mong nhận 

được sự quan tâm, hỗ trợ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TB, các PTB (để b/c); 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 
 

Trần Chí Thanh 
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