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THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện báo cáo  

hiện trạng khai thác nước dưới đất 

 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012. 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất của Hộ gia đình ông Lương Hữu Tâm, trong đó, báo 

cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất do Công ty TNHH MTV Cường Thịnh 

Tây Nguyên lập. Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 10 Thông tư số 

56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải danh sách tổ chức, cá nhân hành nghề 

được lựa chọn thực hiện đề án, dự án, báo cáo trên trang thông tin điện tử như 

sau: 

1. Đơn vị tư vấn lập báo cáo 

Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Cường Thịnh Tây Nguyên. 

Địa chỉ: Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Điện thoại: 0975 327 777.  

2. Thông tin cơ bản của báo cáo  

Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất, công trình cấp nước sinh hoạt 

và chăn nuôi heo thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, công 

suất khai thác: 64m
3
/ngày đêm. 

Chủ đầu tư: Hộ gia đình ông Lương Hữu Tâm./. 
 

Nơi nhận :                     

- Lãnh đạo Sở (đ/c Hiệp, đ/c Minh); 

- Văn phòng Sở (để đăng thông báo); 

- Lưu VT-TNN (Th). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Võ Văn Minh 
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