
 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

THANH HÓA 

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BVMT-KSON Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2022 
V/v công khai báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường 
 

 

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin. 
 

Chi cục Bảo vệ môi trường nhận được Văn bản và Hồ sơ đề xuất cấp giấy 

phép môi trường dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam 

chợ Quảng Thắng tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa của Công ty cổ phần đầu tư thương mại địa ốc Bình An. 

Căn cứ quy định tại 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, quy định: 

“4. 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 các nội dung sau: 

a) 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”. 

Đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin công khai nội dung báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường đối với dự án nêu trên (có hồ sơ gửi kèm theo) trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở tại chuyên mục “Công khai hồ sơ đề xuất cấp giấy phép 

môi trường” theo quy định. 

Đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BVMT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Bình 
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