
        

      UBND HUỴÊN BẮC BÌNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  560/TNMT                                                            Bắc Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2022 
   V/v thực hiện công khai 

nội dung báo cáo đề xuất cấp  

      giấy phép môi trường 

      

                                                                                                                                                                                
                                  Kính gửi:  Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

                                              

 Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường “Nhà máy nước Bắc Bình” của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận từ 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (gọi tắt Một cửa của huyện) tại giấy tiếp nhận 

số 2022-18135/TNHS ngày 28/10/2022. 

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

(trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan cấp giấy phép môi trường thực 

hiện công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện 

tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, 

bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Qua rà soát, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Nhà máy nước Bắc Bình” 

của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận không thuộc bí mật nhà nước, bí mật của 

doanh nghiệp và thuộc đối tượng phải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường như quy định nêu trên. 

Do đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng HĐND&UBND 

huyện thực hiện công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  của dự án 

(kèm theo file báo cáo) trên trang thông tin điện tử huyện Bắc Bình. 

                                                        

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (để biết);                                                                  
- Như trên; 

- BLĐ Phòng;                                                                                                                 

- Lưu:   (Hoàng); 

                                                                                               Trần Duy Hùng 
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