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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án nâng công suất sản xuất phân bón từ 20.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm 

tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai (trong đó: sản xuất 

phân bón vô cơ công nghệ phối trộn công suất 30.000 tấn/năm và 

sản xuất phân hữu cơ vi sinh công suất 20.000 tấn/năm) 

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 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

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

Bảo vệ môi trường; 

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

của Dự án nâng công suất sản xuất phân bón từ 20.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm 

tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai (trong đó: sản xuất phân bón 

vô cơ công nghệ phối trộn công suất 30.000 tấn/năm và sản xuất phân hữu cơ vi 

sinh công suất 20.000 tấn/năm) họp ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường; 

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nâng công 

suất sản xuất phân bón từ 20.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh 

dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai (trong đó: sản xuất phân bón vô cơ công nghệ 

phối trộn công suất 30.000 tấn/năm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh công suất 

20.00 tấn/năm) được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản số 98/2022/CV-TN 

ngày 03/12/2022 của Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án nâng công suất sản xuất phân bón từ 20.000 tấn/năm lên 50.000 tấn/năm 
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tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Gia Lai (trong đó: sản xuất phân bón 

vô cơ công nghệ phối trộn công suất 30.000 tấn/năm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

công suất 20.000 tấn/năm) (sau đây gọi là Dự án) của Công ty cổ phần Công nông 

nghiệp Tiến Nông (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chính tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 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 kết quả thẩm định 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 

huyện Chư Sê 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: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: TNMT, CT, NNPTNT, XD, KHĐT; 

- Đ/c CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, CNXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Mah Tiệp 
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