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V/v thirc hin Cong khai ni 
dung báo cáo dê xuât cap giây 

phép môi tru&ng 

KInh gui: 
- Van phông HDND và UBND huyn; 
- Phông Van boa và Thông tin. 

Phông Tài nguyen và Môi tnrmg nhn ducic h sa báo cáo d xu.t cp giy 
phép môi tru?mg Di,r an khai thác mó cat xây dirng khu vrc su& Dá, xä Tan Ha, 
huyn Due Linh, tinh BInh Thi4n t1r B phn tip nhn & trá kt qua cüa huyn 
(theo Phié'u kiém soát qua trInh giái quyê't h sci s 000.00.29.H11-230113-
0032/BPTNTKQ ngày 13/01/2023). Qua rà soát trInh tir, thu tic cp giy phép 
môi tru&ng, Phông Tài nguyen và Môi tri.thng có kin nhu sau: 

Can cir dim a khoán 4 Diêu 29 Nghj djnh s 08/2022/ND-CP ngày 
10/01/2022 cña ChInh phü quy djnh: Trong thui hn 05 ngày k tr ngày nhn 
dugc dy dü h sci hgp 1 (tr11r trithng hp quy djnh tii khoãn 8 Diu nay), Ca quan 
cp giy phép môi tru'ô'ng thii'c hin cong khai ni dung báo cáo d xu.t cp giy 
phép rnôi trueing trên trang thông tin din t1r ci'ia Ca quan cp phép hoc Ca quan 
ducic üy quyn, trir thông tin thuc bI rnt nba nuó'c, bi mt cüa doanh nghip theo 
quy djnh cüa pháp luat. 

Qua rà soát, báo cáo d xut c.p giy phép môi tnrmg Dir an khai thác mô 
cat xây dung khu virc sui Dá, xã Tan Ha, huyn Dirc Linh, tinh BInh Thun 
không thuc bI m.t nhà nuuc, bI mt cüa doanh nghip và thuc di tuçing phái 
cong khai ni dung báo cáo d xut cp gi.y phép môi tru?mg nhu quy djnh nêu 
trên. 

Do do, PhOng Tài nguyen và Môi tru&ng dê nghj Van phOng HDND và 
UBNID huyn, PhOng Van hóa và Thông tin thrc hin cOng khai ni dung báo cáo 
d xut cp giy phép môi triRing cüa dr an (cófile ba'o cáo kern theo) trén trang 
thông tin din tu cüa UBNID huyn. 

PhOng Tài nguyen và MOi truOng d nghj Van phông HDND và UBND 
huyn, Phông Van hóa và Thông tin quan tam, thirc hin./. 
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