
CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

ĐỊA ỐC BÌNH AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/CV-BA 
V/v đề nghị cấp giấy phép môi 

trường của 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. 

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. 

1. Chúng tôi là Công ty cổ phần đầu tư thương mại địa ốc Bình An, Chủ đầu tư 

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 thuộc Mục số 02, Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ 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 thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

2. Địa chỉ trụ sở chính: LKDM – 30, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố 

Thanh Hóa, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.  

3. Địa điểm thực hiện dự án: tại MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2802891058 do Phòng đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 05/11/2020, đăng ký 

thay đổi lần thứ 2 ngày 09/8/2021. 

4. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Mao 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc  - Điện thoại: 0966271668; 

5. Người liên hệ trong quá trình tiến hành thủ tục: ông Nguyễn Văn Mao 

- Chứ vụ: Tổng Giám đốc  - Điện thoại: 0966271668;  

Chúng tôi xin gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa hồ sơ gồm: 

- 01 bản Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của 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; 

- 01 bản Báo cáo nghiên cứu khả thi của 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; 



Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được 

nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xem xét thẩm định và trình 

UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép môi trường của dự án trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mao 
 


