
UBND TP.ĐIỆN BIÊN PHỦ 

BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLDA-CBĐT 

V/v đề nghị đăng tải thông tin tham vấn 

về báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án Mương tiêu thoát nước 

khu tái định cư đoạn từ hồ điều hoà 

Noong Bua (sau bệnh viện đa khoa 

tỉnh) đến cầu D6C. 

Điện Biên Phủ, ngày      tháng     năm 2023 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2020, Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ - đại diện chủ 

đầu tư đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án Mương tiêu thoát nước 

khu tái định cư đoạn từ hồ điều hoà Noong Bua (sau bệnh viện đa khoa tỉnh) đến 

cầu D6C; 

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, khoản 3 Điều 26 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, để đảm bảo đầy đủ căn cứ hoàn chỉnh Báo cáo Đánh 

giá tác động môi trường của dự án, Ban Quản lý dự án các công trình thành phố 

Điện Biên Phủ đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Đăng tải Dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Mương 

tiêu thoát nước khu tái định cư đoạn từ hồ điều hoà Noong Bua (sau bệnh viện đa 

khoa tỉnh) đến cầu D6C trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để tham vấn ý kiến các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án. 

(Có hồ sơ kèm theo) 

2. Thời gian đăng tải xin ý kiến: từ ngày 17/3/2023 đến ngày 02/4/2023.  

3. Tổng hợp các ý kiến tham vấn xin gửi về: Ban Quản lý dự án các công trình 

thành phố Điện Biên Phủ. 

- Điện thoại: 02153.835.448 

- Địa chỉ: Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

- Email: Banqlda.tpdb@gmail.com 

Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ kính đề nghị Văn 

phòng UBND tỉnh đăng tải hồ sơ và gửi tổng hợp ý kiến tham vấn để Ban QLDA 

làm cơ sở hoàn thiện Báo cáo ĐTM dự án theo quy định Pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: HS, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Sáng 
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