
                                                     

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số : 170/TB-STNMT 
               

Đắk Nông, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

 

 

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

hiện trạng khai thác nước mặt 

 

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;  

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực 

hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập 

đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; 

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

thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Tinh bột sắn Đắk Nông; trong đó, 

báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy tinh bột sắn Đắk 

R’lấp do Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường ĐakGreen 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 Xây dựng và Môi trường ĐakGreen. 

Địa chỉ: Số 130 Quốc lộ 14, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk 

Nông. 

Điện thoại: 0945.133.788.  

2. Thông tin cơ bản của báo cáo:  

Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt phục vục sản xuất cho 

Nhà máy tinh bột sắn Đắk R’lấp tại thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, 

công suất khai thác: 410 m
3
/ngày đêm. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tinh bột sắn Đắk Nông./. 
 

Nơi nhận :                     
- Văn phòng Sở (để đăng thông báo); 

- Lãnh đạo Sở (đ/c Hiệp, đ/c Minh); 

- Lưu VT-KSTNN (VT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Võ Văn Minh 
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