
                                                                                                 

  

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   11    năm 2019 

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

lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước 
 

    

 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần ATLĐ và công nghệ môi trường sống xanh 

(Địa chỉ: Số 2, Ngõ 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội) 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 01/TBBS-SX 

ngày 18/11/2019 của Công ty Cổ phần ATLĐ và công nghệ môi trường sống 

xanh kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước của Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại 

và Shophouse Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Vincom Retail. Sau khi nghiên 

cứu các hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty 

như sau: 

1. Công ty Cổ phần ATLĐ và công nghệ môi trường sống xanh đủ điều 

kiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Dự án 

Tổ hợp Trung tâm thương mại và Shophouse Bắc Kạn của Công ty Cổ phần 

Vincom Retail 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, 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 , 

Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đăng tải thông tin của Công ty Cổ 

phần ATLĐ và công nghệ môi trường sống xanh thực hiện lập hồ sơ nêu trên 

lên website của Sở theo quy định./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

Gửi bản điện tử: 

- LĐS: Ô.Kỳ, Ô.Viện; 

- Trung tâm CNTN TNMT (đăng thông tin); 

- CVP Sở; 

- Lưu: VT-HS-TNN (05b)                                                         
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Ngô Văn Viện 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                 

  

 

 

Thông tin tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước 
 

 

 

 

Tên đơn vị tư 

vấn 
Địa chỉ SĐT liên hệ 

Tên đề án, báo cáo 

tài nguyên nước 

Công ty Cổ phần 

ATLĐ và công 

nghệ môi trường 

sống xanh 

Số 2, Ngõ 54 phố 

Triều Khúc, 

phường Thanh 

Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

0988204988 

Đề án xả nước thải 

vào nguồn nước của 

Dự án Tổ hợp Trung 

tâm thương mại và 

Shophouse Bắc Kạn 

của Công ty Cổ phần 

Vincom Retail 
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