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QUYẾT ĐỊNH 

V/v chỉ định đơn vị lấy mẫu chất thải phục vụ kiểm tra việc thực hiện công trình 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án đầu tư trung tâm heo giống 

hạt nhân cụ kỵ GreenFarm Asia tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của 

 Công ty TNHH GreenFarm Asia 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

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

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; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

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

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

hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-UBND, ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh  

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trung 

tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreenFarm Asia tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH GreenFarm Asia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND 

tỉnh Đắk Nông ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND, ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc ủy quyền, giao giải quyết một số công việc trong bộ thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND 

tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-STNMT, ngày 06/01/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án đầu tư trung tâm heo giống hạt 

nhân cụ kỵ GreenFarm Asia tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của 

Công ty TNHH GreenFarm Asia; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

Điều 1. Chỉ định Trung Tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu chất thải phục vụ kiểm tra việc thực 

hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án đầu tư 

trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreenFarm Asia tại xã Cư Knia, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH GreenFarm Asia. 

Điều 2. Số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích, tiêu chuẩn so sánh theo yêu cầu 

của Đoàn kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 24/QĐ-STNMT, ngày 

06/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 3. Chi phí chi trả cho phân tích mẫu và các dịch vụ đi kèm được lấy 

từ nguồn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Đắk Nông được cấp năm 2021. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;  

Chánh văn phòng Sở; Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Giá đất; Chi 

cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Giám đốc Trung Tâm quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, CCBVMT (Châu). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

  

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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