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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

Căn cứ theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, dựa vào loại dự án 

và tổng mức đầu tư thì dự án “Khu dân cư Phước Thắng” thuộc dự án nhóm B, điều 9 luật 

này. 

 Căn cứ theo mục 2-I và 9-III, Phụ lục IV của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, với lượng nước thải phát sinh tại dự án ước tính khoảng 

1.560m3/ngày.đêm thì dự án “Khu dân cư Phước Thắng” - diện tích 554.365,8m2; dân số 

khoảng 8.750 người thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Thực hiện Luật Bảo vệ Môi Trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Công ty TNHH 

Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây Dựng Song Phương đã lập báo cáo ĐTM của Dự án 

“Khu dân cư Phước Thắng” - diện tích 554.365,8m2; dân số khoảng 8.750 người tại ấp 7, 

xã Minh Thắng và ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

       Công ty TNHH Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây Dựng Song Phương căn cứ theo 

mục A Khoản 3 Điều 26 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP CP ngày 10/01/2022 của Chính 

Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, gửi đến Sở Thông tin 

và Truyền thông báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án và rất mong Sở Thông 

tin và Truyền thông đăng tải nội dung báo cáo lên trang truyền thông của tỉnh Bình Phước 

để thực hiện thu thập lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và hoàn thành hồ sơ tham vấn thông 

qua hình thức lấy ý kiến từ internet cho dự án Khu dân cư Phước Thắng theo Khoản 4 Điều 

33 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

Rất mong Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung và xin gửi trả kết quả báo 

cáo Đánh giá tác động môi trường và các ý kiến thu thập từ tham vấn về các nội dung nêu 

trên về Công ty TNHH Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây Dựng Song Phương trong 

thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để Công ty TNHH 

Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây Dựng Song Phương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.  
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