
                                                                                                 

  

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ  TÀI  NGUYÊN VÀ  MÔI  TRƯỜNG 

 

Số:          /TB-STNMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 3 năm 2021 

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, tỉnh Bắc Kạn) 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 06/2021/TB-CT, 

Công văn số 07/2021/TB-CT ngày 26/02/2021 của Công ty TNHH Thái Bắc kèm 

theo hồ sơ năng lực của Công ty về việc thông báo tư vấn lập hồ sơ khai thác, sử 

dụng nước mặt và hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Dự án đầu tư xây 

dựng khai thác tận thu cát, sỏi tại mỏ Hợp Thành - Hát Lài, xã Sơn Thành, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghiên cứu các tài liệu 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 khai thác, sử dụng nước 

mặt và hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Dự án đầu tư xây dựng khai thác 

tận thu cát, sỏi tại mỏ Hợp Thành - Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn theo quy định tại 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 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 và Thông tư số 

56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 

nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

2. Thông tin của Công ty TNHH Thái Bắc thực hiện lập hồ sơ nêu trên lên 

website của Sở theo quy định (gửi kèm bảng thông tin của đơn vị lập hồ sơ) . 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty 

TNHH Thái Bắc được biết./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

Gửi bản điện tử: 

- TT CNTT TN&MT (đăng TB); 

- LĐS; 

- CVP Sở; 

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

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

   

 

Hoàng Thanh Oai 



                                                                                                 

  

 



                                                                                                 

  

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

 

STT 

Tên tổ chức, 

cá nhân tư 

vấn 

Địa chỉ 
Điện thoại, 

Email 

Tên đề án, dự án, 

báo cáo 

1 
Công ty TNHH 

Thái Bắc 

Tổ 5, phường 

Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 

0914037109 

Emai: 

thaibac823@

gmail.com 

Báo cáo hiện trạng 

khai thác, sử dụng 

nước mặt và Báo 

cáo xả nước thải vào 

nguồn nước của Dự 

án đầu tư xây dựng 

khai thác tận thu cát, 

sỏi tại mỏ Hợp 

Thành - Hát Lài, xã 

Sơn Thành, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
 


		oaiht.tn@backan.gov.vn
	2021-03-01T21:14:29+0700


		2021-03-02T09:18:25+0700


		2021-03-02T09:18:39+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2021-03-02T09:19:03+0700




