
 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  226 /QĐ-UBND     Bình Thuận, ngày  30  tháng 01 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 30/12/2016         

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Nghỉ dưỡng 

Tiến Thành tại Công văn số 06/CV ngày 28 tháng 11 năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

12/TTr-STNMT ngày 08 tháng 01 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tiến Thành tại xã 

Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. 

Lý do: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Nghỉ dưỡng Tiến Thành 

đề nghị thu hồi do không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân tinh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu 

du lịch nghỉ dưỡng Tiến Thành tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết để lập hồ 

sơ môi trường mới phù hợp với quy mô, công suất được Công ty điều chỉnh.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Giám 

đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Nghỉ dưỡng Tiến Thành và Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3;        PHÓ CHỦ TỊCH 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh Lê Tuấn Phong; 

- Công an tỉnh; 

- Sở XD; 

- UBND xã Tiến Thành; 

- Lưu: VT, KT. Vương.         Lê Tuấn Phong 
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