
                                                                                                 

  

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   10   năm 2020 

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

lập hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt 
 

    

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thái Bắc 

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

 

Ngày 05/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn 

số 28/2020/TB-CT ngày 24/9/2020 của Công ty TNHH Thái Bắc kèm theo hồ 

sơ năng lực của Công ty về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt suối Nà Tàu cung cấp nước sản xuất cho nhà máy nghiền 

tuyển quặng sắt Bản Cuôn I, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn của 

Công ty Cổ phần vật tư và Thiết bị toàn bộ. Sau khi nghiên cứu các quy định 

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

sau: 

1. Công ty TNHH Thái Bắc đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình hệ thống cấp nước mặt suối Nà 

Tàu, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn 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 và Nghị định số 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 tiến hành thủ tục đăng tải thông tin 

của Công ty TNHH Thái Bắc trên website của Sở theo quy định./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

Gửi bản điện tử: 

- LĐS: Ô.Kỳ, Ô.Viện; 

- Trung tâm CNTT TNMT (đăng thông báo); 

- CVPS; 

- Lưu: VT, KS-TNN (03b)                                                         
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

   

 

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 TNHH 

Thái Bắc 

Tổ 5, phường 

Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

0914037109 

Báo cáo khai thác, 

sử dụng nước mặt 

suối Nà Tàu cung 

cấp nước sản xuất 

cho nhà máy nghiền 

tuyển quặng sắt Bản 

Cuôn I, xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn  
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