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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường "Dự án đầu tư  

Genesis Sports Technology” của Công ty TNHH Genesis Sports Technology 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

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

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 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; Nghị định số 40/2019/NĐ-
CP ngày 13/5/2019 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; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về 
việc ủy quyền thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 561/UBND-VP3 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về việc 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền UBND tỉnh; 

Theo Biên bản họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của “Dự án đầu tư Genesis Sports Technology” ngày 05/8/2021;  

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án dầu tư Genesis 
Sports Technology” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Văn bản số 11/CV-CT 
ngày 08/9/2021 của Công ty TNHH Genesis Sports Technology; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2536/TTr-
STNMT ngày 09/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án 
đầu tư Genesis Sports Technology” (sau đây gọi là Dự án) do Công ty TNHH 
Genesis Sports Technology là chủ đầu tư (sau đây gọi là Chủ dự án). Địa điểm 
thực hiện tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với các nội dung chính 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.  
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Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo quy định pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật nếu vi phạm hoặc để xảy ra các sự cố về môi trường. 

3. Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện 
các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án 
đi vào vận hành chính thức. 

4. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, 
hoá chất, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan trong 
quá trình thực hiện dự án. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo 
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nhưng không thuộc trường hợp 
phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ thì Chủ dự án tự chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và thể hiện trong hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường và theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 
án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 
thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm 
tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án 
vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 521/XN-STNMT 
ngày 02/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với dự án “Xây dựng 
xưởng sản xuất đồ chơi, trò chơi, linh kiện điện tử, đồ điện dân dụng, cấu kiện 
kim loại” của Công ty cổ phần Việt Trung Phát hết hiệu lực kể từ ngày Quyết 
định này có hiệu lực./.      

                                                                                                                                                        

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Hải Hậu; 
- UBND xã Hải Hưng; 
- Công ty TNHH Genesis Sports Technology; 
- Chi cục Bảo vệ Môi trường; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, TT, VP3. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Trần Anh Dũng 
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