
                                                                                                 

  

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ  TÀI  NGUYÊN VÀ  MÔI  TRƯỜNG 

 

Số:          /STNMT-TNN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng   12  năm 2017 

V/v: Thông báo năng lực đơn vị tư vấn 

lập hồ sơ tài nguyên nước 
 

    

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thái Bắc 

(Địa chỉ: Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được thông báo kèm theo hồ sơ 

năng lực của Công ty TNHH Thái Bắc về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (địa 

chỉ: tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai và tổ Pá Danh, tổ Khuổi Thuổm, 

phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn). Sau khi nghiên cứu các hồ sơ kèm 

theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:  

1. Căn cứ vào thông báo và hồ sơ năng lực gửi kèm, Sở Tài nguyên và 

Môi trường nhận thấy Công ty TNHH Thái Bắc đủ điều kiện lập hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn (Bệnh viện 500 giường) theo quy định tại Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thủ tục đăng tải thông tin 

năng lực của Công ty lên website của Sở theo quy định./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

Gửi bản điện tử: 

- Trung tâm CNTT TNMT (đăng thông báo); 

- LĐS: Ô.Nguyên, Ô.Kỳ; 

- Lưu: VT-HS-TNN (06b)                                                         
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

   

 

Trần Nguyên 
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