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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hanh phüc
TiT'EH QUANG TRj

St: .234 /QD-UBND

Quáng Trj, ngày4S tháng 01 nám 2022

QUYET DjNH
V vic phê duyt Báo cáo Dánh giá khI hu tinh Quãng Trj

UY BAN NIIAN DAN TINH QUANG TRj
Can thLuát To chz-c chInh quyn diaphwong ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can c& Lut KhI twclng thzy van ngày 23 tháng 11 nám 2015;
C!án cz- Quyet djnh sá 1670/QD-77'g ngày 31 tháng 10 nám 2017 cña Thz
tzthng ChInh phz phê duyt Ghu-ong trInh muc tiêu üngphó vái biên dói khI hu
và tang trw&ng xanh giai doan 2016-2020,
Theo dê nghj cüa So Tài nguyen và Mói truOng tai TO trinh sá 75/27rSTNMTngày 07 tháng 01 näm 2022.
I)INII:
Dieu 1. Phe duyet kern theo Quyet djnh nay Bao cao Danh gia kin hau trnh
Quãng Trj.
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Dieu 2. To chuc thuc hiçn
1. Giao So Tài nguyen và Môi truing chü trI, ph bin Báo cáo Dánh giá
kin hu tinh Quãng Trj den các sO, ban, ngành, dja phuang và don vj có lien
quan dê khai thác, sO diin trong qua trinh hoach djnh, xây ding và cp nht
chiên luqc, quy hoach và kê hoach phát triên ngành, linh vrc quãn 1.
2. Các sO, ban, ngành, UBND các huyn, thj xâ, thánh ph can cO chic
näng, nhim vi ducic giao nghiên cOu va sO di1ing Báo cáo Dánh giá khI hu tinh
Quãng Trj.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc tin hành k tr ngày k.
Chánh V phông UBND tinh; Giám dc SO Tài nguyen và Môi trithng;
Thu tnxOng các sO, ban, ngành; Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thành phô và
Thu truOng các don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nây.I./
Noi nhn:
-NhuDiu3;
- B Tài nguyen va Môi trumg (báo cáo);
- C1ic Bién di khI hu (báo cáo);
- Luu: VT, KT(Th).

L'Qh V

TM. UY BAN NHAN DAN
T. CHU TICH
& CHU T

iv
7
I/.:.•
I - -..
t'

\ \.•

.,

.1

Ha Sy Bong

