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BInh Du'o'ng, ngày2tháng 5 nàm 2018

THÔNG BAO
V vic tang curng thurc hin quy dnh cüa pháp Lut
v bão v môi trirong di vói các dir an (tu tu'
Kinh glri: Các nhà dâu tu, các doanh nghip
trén dja bàn tinh BInh Duong
Thirc hin Quyt djnh s 2566/QD-UBND ngày 26 tháng9 näm 2017 cüa
Uy ban nhân dan tinh ye vic ban hành Danh m11c các ngành nghê, vüng, dja diem
có nguy co xãy ra ô nhim môi tru&ng, sir cô môi tru'&ng trên dja bàn tinh BInh
Duong và cong van so 2069/UBND-KTN ngày 18 tháng 5 nàm 2018 cüa Uy ban
nhân dan tinh Blnh Duong ye vic tang cithng thirc hin quy djnh cüa pháp 1ut ye
bão v môi tru&ng dôi vOi các dir an dâu tu.
S& K hotch và Dtu tu thông báo dn các nhà du ti.r, các doanh nghip trên
dja bàn tinh BInh Duo'ng nhu sau:
- Khuyn khIch các dir an du tu san xut cong nghip vào các khu, cvm
cong nghip có h tang thu gom, xir 1 niiOc thai hoàn chinh.
- Sà K hotch và Du Ut không tip nhn h so d nghj quyêt djnh chü
truong dâu tu và ho so dê nghj chap thun dja diem thirc hin dir an dâu Ut dôi vói
nhItng dir an nãm trong Danh m11c các ngành nghê có nguy Co ô nhiêm dâu tu vào
các khu virc có nguy co o nhim, sir cô môi tri.thng và nhU'ng khu virc chua có h
tang thoát nuâc trên dja bàn tinh.
S& K hoch và D.0 tu thông báo dn các nhà d.0 tu, các doanh nghip và
rat mong nhn duçic sr phôi hcp thirc hin./.
(DInh kèin Quyê't djnh s 2566/QD-UBND ngày 26/09/2017 và cong vOn s 2069/UBNDKTNngày 18/5/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh tinh BInh Du'oiig,)
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