
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /STNMT-BVMT 

V/v công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường của Dự án gia công 

chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải 

sản xuất nhập khẩu, huyện Quảng Hòa 

trên trang thông tin điện tử của Tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng 

 

Ngày 28/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép môi trường của Dự án gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia 

cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu. Chủ dự án là Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thuận Hưng Phát.  

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 43, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Điểm a, Khoản 4, Điều 29, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, cho đăng tải 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án trên lên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh (Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được gửi kèm theo 

Công văn trên Hệ thống thông tin điện tử iOffice 4.0). 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem 

xét, cho đăng tải công khai nội dung Báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cty TNHH XNK Thuận Hưng Phát; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CCBVMT (02b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Đức Quang 
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