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Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ 

sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần; 

Căn cứ Công văn số 1368/UBND-CNXD ngày 14/4/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc chấp thuận ủy thác quản lý dự án đối với 02 dự án do Ban Dân 

tộc tỉnh làm chủ đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 563/STNMT-QLMT ngày 04/3/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác BVMT và hướng dẫn thủ tục môi 
trường đối với dự án Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương chỉ đạo và phối hợp thực hiện 

một số nội dung như sau: 

- Phối hợp với Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng điều chỉnh, hoàn thiện 

báo cáo tiến độ và công tác BVMT đúng theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Rà soát nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, 
hướng dẫn thực hiện kịp thời. 

- Lập Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh cho phép thực hiện cấp giấy phép 
môi trường cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 và Khoản 3 Điều 41 Luật 

Bảo vệ Môi trường năm 2020. 

- Phối hợp cùng Chủ đầu tư và Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban 

hành bảng giá dịch vụ hỏa táng trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng. 
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Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình dân dụng và công nghiệp quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện./. 

  

 Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 
- BLĐ, các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Hà Thanh Sơn 
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